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Nie mam zamiaru w dziele niniejszem opisywac tych wszystkich ras

zwierz^t, jakie cztowiek hoduje oraz roslin, ktore uprawia. Nawet gdybym
posiadat niezbedna do tego wiedz?, tak olbrzymie przedsi?wziecie bytoby tu

zbytecznem. Zamierzaiu tylko przy kazdym gatunku podac te fakty, o ile mo-
dern je zebrad i zaobserwowac, ktore wyjasuiaja wielkosd i nature przemian,

jakim ulegly rosliny i zwierz?ta od czasu, gdy dostaty sic pod panowanie
cztowieka, lub tez fakty, ktore stosuja si? do ogolnych praw zmiennosci. W je-

dnym tylko wypadku, a inianowicie przy got?biu domowym opisz? szczegdtowo

wszystkie glotvniejsze rasy, ich history?, wielkosc i nature roznic oraz prawdo-
podobne drogi, jakiemi utworzone zostafy. Wybrafem ten wypadek dlatego, iz

tu, jak zobaczymy pdzniej, materyaly sa pelniejsze, anizeli we wszelkieh innych;

jeden zas wypadek szczegolowo opisany, ilustruje w rzeczywistosci wszystkie

inne. Wszelako opisz? tez dosyc dokfadnie kroliki domowe, kury i kaczki.

Kwestye, ktoremi zajmuj? si? w niniejszym tomie, sa tak scisle z soba

zwiazane, 2e nielatwo zdecydowae si? co do tego, wjaki sposob najlepiej je

uporz^dkowac; postanowilein w pierwszej cz?sci podawac przy rozinaitych

zwierz?tach i roslinach wielka ilose faktdw, z ktoryeh pewne posiadajsj, bye

raoie, na pierwszy rzut oka maty zwiazek z naszym przedmiotem, drug$ zas

czesc zamierzam poswi?cic kwestyom ogdlnym. Tam, gdzie uwazatem za po-

trzebue przytoczyc liezne szczegoly dla poparcia jakiegos pogladu lub wyniku,

uzytem drobniejszego druku. Sadz?, ze b?dzie to wygodne dla czytelnika; jesli

bowiem o wynikaeh tyeh nie b?dzie watpit lub tez szczegdtami nie b?dzie si?

interesowat, b?dzie je mdgt tatwo opuscic. Pozwol? sobie jednak zauwazyc,

ze drukowane w taki sposdb dyskusye zasluguj% na uwag? przynajmniej ze stro-

ny specyalistdw przyrodnikow.

Bye moie, iz dla tych, kt6rzy nie czytali nie o doborze naturalnym, pozy-

teeznem b?dzie, gdy podam tu krotki szkic catego tego przedmiotu i doniostosci

Dzicla Karola Darwina.—Zmiennoi znierz^t i roMin. 1
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jego dla kwestyi powstawania gatunkow *). Jest to tembardziej do zyczenia,

te w dziele niniejszem niepodobna mi nie dotykac pewnych kwestyj, ktdre

w nast^pnycb dopiero tomach szczegdtowo b§d% rozebrane.

Od nieskonczenie ju4 dawnego czasu cztowiek we wszystkich cz§sciach

swiata hodowat lub uprawiat liczne zwierzeta i rosliny. Nie jest to w mocy

cztowieka zrnieniac bezwzgl^dne warunki 4ycia; nie moze on przemienic klimatn

jakiegob^dz kraju, nie dodaje grnntowi nowych pierwiastkdw, moze on wszak4e

przeniesd zwierz§ i rosling z jednego klimatu do drugiego i dac im pozy wienie,

jakiern nie karmity si§ w stanie naturalnyin. Niewtasciwe jest to, gdy powia-

damy, ze cztowiek „igra z przyrod%“ i tworzy odmiany. Jezeli ktadziemy kawa-

tek zelaza do kwasu siarczauego, nie rnozna wtasciwie powiedziec, ze robimy

siarczan 4elaza, jedynie bowiem powinowactwo chemiczne powoduje ten zwi%-

zek. Gdyby istoty organiczne nie posiadaty sktonnosci wrodzonej do zboczen,

cztowiek nicby tu nie mdgt zdziatac 2
). Wystawia on bezcelowo zwierzeta

swe i rosliny na wptyw rozmaitych warunkow zyciowych, a niezaieznie od woli

jego zjawia si§ zmiennosc, ktdrej nie moze on aui przeszkodzic, ani powstrzy-

mac. Obserwujmy wprost jakab^dz rosliny, ktdra przez dtu4szy czas

uprawian^ byta w swej ojczyzuie i ktdra w skutek tego nie podlegata 4a-

dnej zmianie klimatn. Byta ona ochrauianij do pewnego stopnia od wspdt-

zawodnictwa korzeni innycb gatunkow roslin; rosta po wi^kszej cz^sci w zie-

mi nawro4onej, ktdra wszakze nie byta zapewne urodzajniejsza od niejedne

rdwminy naptywowej i wreszcie wystawion^ byta na zmiany w zewn^trznycbJ

warunkach, b^d^c uprawian% raz w jednym, raz w drugim obr^bie w roz-

maitego gatuuku gruucie. Nie mozna wskazac ani jednej rosliny, ktdra

w podobnych warunkach uprawiana nawet w sposdb najsurowszy, nie wyda-

taby kilku odmian. Zaledwie mozna twierdzic, aby rosliny takie podczas

pewnych przemian, jakim ulegata powierzchnia ziemi, oraz podczas natural-

nych w^drowek roslin z jednego kraju lub wyspy do innych cz^sci swiata,

zamieszkatych przez rozmaite gatunki, nie byty czasami wystawiane na zmiany

warunkdw zyciowych, analogiczue tym, jakie z koniecznosci powodujij zrnien-

nosd roslin uprawnych. Bezwatpienia cztowiek wybiera w hodowli zmie-

nione osobniki, sieje ich nasiona i zndw wybiera osobniki zmienione. Lecz

pierwotna zmiennosc, jaka cztowiek postuguje si§ i bez ktdrej niczego nie

mdgtby dokonad, powodowan^ bywa nieznacznemi przemianami w warunkach

4yciowych, ktdre musza cz§sto zachodzic w naturze. Mozna zatern powiedziec,

4e cztowiek sprdbowal eksperymentu na wielka skal§, a jest to eksperyment,

») Dla tego, kto uwaznie przeczytal moje .Powstawanie gatunkow”, wst?p ten jest

zbytecznym. Poniewaz w dziele tem powiedzialem, it oglosz? wkrdtce fakta, na ktirych

opierajq. si? podane tarn wyniki, niech mi wolno bfdzie zanwatyd tutaj, ze znaczne op6-

tnienie w wydaniu niniejszego dziela spowodowaue zostalo dlugotrwat<> moj? chorobjj.

*) Pouehet (Plurality of Races; przektad angielski, 1864, str. 83) twierdzil nieda-

wno, ze zmiennoSi w stanie hodowli nie rzuca tadnego twiatta na naturalnsj zmienno&i

gatunkow Nie wiem, na czem opiera on argumentacy? swq, a raczej twierdzenie.
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jakiego dokonywala tez przyroda sama w ciagu dlugiego okresu ezasu.

Wynika ztsjd, Ze zasadnicze prawa hodowli majtj dla nas wielkq. donioslosc.

Najglbwniejszy rezultat jest ten, Ze traktowane w taki sposob istoty organiczne

zmieniaty si? i ze zboczenia ich odziedziczaly si?. Wedtug wszelkiego prawdo-

podobieristwa, jest to jedna z najwazuiejszych przyczyn dawno juZ przez nie-

ktdrych przyroduikow wypowiedzianego pogladu, it gatunki w stanie natury

podlegajfj, przemianie.

W niniejszym tomie rozbior? tak szczegdlowo, jak tylko pozwol^ mi na

to materyaiy moje, cal% kwesty? zmienuosci w stanie hodowli. MoZemy t%

drogsj wyjasnic sobie do pewnego stopnia przyczyny zmiennosci w stanie ho-

dowli, prawa ni% rzadz^ce — jako to bezposredni wptyw klimatu i poZywienia,

dzialanie uZywania i nieuzywania. wspdlczynnosci wzrostu—oraz rzucic pewne

swiatlo na wielkosci przemian, jakim podlegaj^ organizmy hodowane. Dowie-

my si? tez cos o prawach dziedzicznosci, o dzialaniu krzyZowania si? rdznych

ras oraz o owej nieptodnosci, jaka wyst?puje wtedy, gdy istoty organiczne usu-

wane zostaja z naturalnych swych warunkdw, a zarowno tez, gdy podlegajq,

zbyt wielkiemu krewniaczemu krzyZowaniu si?. W citjgu poszukiwan tych oka-

ze si?, ze zasada doboru nadzwyczajn^ posiada wag?. Jakkolwiek czlowiek nie

moze wywolywac zboczen ani tez przeszkadzac im, moZe on wszakze dobierac

zboczenia, jakich dostarcza mu przyroda, zachowywac je i nagromadzac w spo-

sdb, w jaki tylko praguie i tq. drogtj osi^gnac moZe znaczne rezultaty. Dobdr

moze bye inetodyczny i celowy, lub tez nieswiadoray i bezcelowy.

Czlowiek moze kazda, po kolei wyst?pujqc% ras? z zamiarem z gory

powzi?tym dobierac i utrwalac, majac na celu polepszenie lub prze-

mian? rasy tej; i przez to wlasnie, ze nagromadza tym sposobem zboczenia,

ktore ssj tak nieznaezne, iz nieprzyzwyczajone do tego oko zaledwie je dostrzedz

moZe, osi$gn%t on przedziwne zmiany i uszlachetnienia. Mozna tez wyra-

znie wykazac, it czlowiek, bez okreslonego celu lub zamiaru polepszenia

rasy, tylko przez to, it w kazdem nast?pnem pokoleniu zachowuje osobniki,

ktore najwyzej ceni, niszczy zas osobniki bez wartosci — sprowadza powoli

wprawdzie, lecz skuteeznie wielkie przemiany. PoniewaZ wchodzi tu w gr?

wola cztowieka, moZemy zrozumied zk^d to pochodzi, iZ rasy domowe przysto-

sowuj% si? do jego potrzeb i gustu. Zobaczymy teZ dalej, zkspl to pochodzi, iZ

rasy zwierztjt domowych oraz odmiany roslin uprawnych, porownane z gatun-

kami naturalnemi, przedstawiajg. cz?sto niezwykle jakies cechy; zostaly one

bowiem zmodyfikowane nie ku wlasnemu swemu poZytkowi, lecz dla korzysci

czlowieka.

W drugim tomie rozpatrz? zmiennosc istot organicznych w stanie natu-

ralnym: t. j. indywidualne rdZnice, jakie przedstawiaj$ zwierz?ta i rosliny, oraz

owe znaezuiejsze nieco i po wi?kszej cz?sci odziedziczone roZnice, jakie natu-

ralisci przypisujq. odmiauom czyli rasom geografieznym. Zobaczymy, jak tru-

dnem, a nawet niemoZliwem jest ez?sto odrdZnid ras? od podgatunku, ktdrem

to miauem oznaeza si? niekiedy formy mniej wyraznie okreslone; podobnie
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teZ podgatunek — od rzeczywistego gatunku. Postaraiu sio dalej wykazac, ze

pospolite i szeroko rozprzestrzenione lub tez, jak je nazwae mozna, panujace

gatunki najcz^sciej podlegaja zmiennosci oraz Ze wielkie i kwitnace rodzaje

zawieraja najwieksza ilosc zmiennych gatunkdw. Odmiany, jak zobaczymy,

mog% bye stusznie nazwane zaczynajqcemi sa gatunkami.

Jesli jednak przyjmiemy, ze istoty organiezne w stanie natury wydajq od-

miany, Ze organizacya ieh jest do pewnego stopnia plastyczna, ze liezne zwie-

rzeta i rosliny przez hodowlg znaeznie si§ zmienity i Ze czlowiek przez swa

umiej^tnosc doboru nagromadzal wci%z takie przemiany, az wreszeie otrzymat

wyraznie okreslone i dziedziczne rasy, jesli wszystko to przyimieniy, mozemy

spytac, w jaki sposdb powstaly gatunki w stanie natury? Rdznice pomigdzy

odmianami naturalnemi s$ niewielkie, podezas gdy rdznice pomiedzy gatunkami

tego samego rodzaju sq znaezne, a pomigdzy gatunkami roznych rodzajow

jeszcze znaezniejsze. Na jakiej drodze te rdinice mniejsze powi^kszajij si$?

W jaki sposob odmiany lub tez, jak je nazwalem, zaczynajace si$ gatunki,

przeobrazajq. si§ w gatunki rzeczywiste i dobrze okreslone? W jaki sposdb

kazdy nowy gatnnek przystosowal sig do otaczajs}cyeh warunkdw fizycznych

i do innycli form zyjacych, od ktorych zaleZy w jakikolwiekbadz sposdb?

Widziray wszgdzie naokolo siebie liezne przystosowania i stosunki, ktdre slu-

sznie wzbudzaja najwiekszy podziw posrod w^zystkich badaezy. Tak np. istnieje

rnucha (z rodzaju Cecidomyia
)

J

),
ktora sklada jajeezka swejna precikach tredo-

wnika (ScrophiUaria)
i wydzielajad, produkujacy galas, ktorym larwasig karmi.

Ale oto inny owad (Misocampus) sklada jajeezka w cialo larw wewnatrz galasu

i karmi si§ w ten sposdb zyw$ zdobyeza. Tak wi§c owad blonkoskrzydly za-

le*y tu od dwuskrzydlego, ten zas od meznosci wywolywania potwornyeh na-

rosli w danym organic pewnej rosliny. Tysi^ce i dziesiatki tysiecy podobnych

wypadkow, wyratonych w sposdb jasniejszy, lub mniej jasny, zauwazyc mozna

tak u najnizszych, jako test u najwyzszych twordw natury.

Ten problemat przemiany odmian w gatunki t. j. powi^kszanie si§ nie-

znacznych, odmiany cechuj^cych roznic do rozmiarow, charakterystycznych

dla gatunkdw i rodzajow, wlacznie z dziwnemi przystosowaniami kaidej istoty

do zlozonych organicznych i nieorganicznych warunkdw zycia — stanowic b§-

dzie gtowny przedmiot drugiego mego dziela. Zobaczymy przytem, Ze wszyst-

kie istoty organiezne bez wyjatku da2$ do powi^kszauia sie liczebnego w tak

wielkim stosunku, it zaden okr$g, zadne miejsce. a nawet eala powierzebnia

kraju lub calego oceanu nie mogtaby pomieseie potomkow jednej pary lub

pewnej ilosei pokolen. Nieuniknionym tego rezultatem jest weiaz powracajqea

walka o byt. Bardzo slusznie powiedziano, iZ eala przyroda prowadzi wujrnj;

najsilniejszy zwyci^za, najslabszy ginie; a wieiny rzeczywiscie, iz miryady form

znikly z powierzchni zierai. Jesli wi^e istoty organiezne w naturze w nie-

znaeznym stopniu zmieniajfj sie, co zalezy od przemiau w warunkaeli otaezaja-

') Lion Dujuur w Aimalcs des Sciences uatur. 3 S6r. Zool. T. 5, p. 6.
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cych (a posiadamy na to liczne dowody geologiczne) lub tez od innej jakie

przyezyny—jesli w ciagu stuleei powstaja w og61e pewne zboczenia dziedzicz-

ne "ktore niogq. bye dla pewnych istot pozyteezne w tak nieskoiiczenie ziozo-

nyeh i zmiennych warunkach zyciowych (a bytby to dziwny fakt, gdyby po-

dobne przemiany korzystne nigdy nie mialy powstawac, widziiny bowiem, jak

liczne z nich rzeczywiscie powstaly, a czlowiek wyciagnat z nich korzysc dla

wlasnego pozytku lub przyjemnosci) — jesli tedy ewentualnosci te wyst?puja,

a nie widz? powodu w^tpienia o istnieniu ich — natenezas pot?2na i wci%z po-

wracajaca walka o byt zachowa lub utrwali te zboczenia, ktoreby w malym cho-

ciaz stopniu okazaly si? pozyteeznemi, zniszczy zas te, ktdre byiyby niesprzy-

jaj%cemi.

Zjawisko, iz w walce o byt zachowuj% si? te odmiany, ktdre raaja pewn%

przewag? nad innemi w budowie swej, konstytucyi lub instynkeie, nazwalem

doborem naturalnym, a Herbert Spencer podat dla idei tej doskonale wyrazenie

„przezycie najlepiej przystoso\vanych“. Wyraz „dobdr naturalny“ jest pod

pewnemi wzgl?dami niedobry, albowiem oznaeza jakby dobdr swiadomy. Ale

przestaniemy upatrywac to w wyrazeniu powyzszem, przyzwyczaiwszy si? do

niego. Nikt nie zarzuca chemikowi, 2e mdwi on o powinowactwie wyboru,

a z pewnosci^ kwas tfjczfic si? z zasad^, niema zadnego swiadomego wyboru

zupelnie tak samo, jak nie posiadaj% go warunki zyciowe, okreslaj^ce, czy

pewna nowq, form? wybrac do dalszej hodowli i zachowae, czy tez nie. Wyraz

ten jest wszakfcc dobrym o tyle, o ile wskazuje t^eznose potniedzy powstawa-

niem ras domowych dzi?ki czlowiekowi oraz naturalnem zachowywaniem si?

odinian i gatunkdw w przyrodzie. Dla krdtkosci mowi? niekiedy o doborze

naturalnym, jako o duchowej sile, w podobny sposob jak astronomowie mowis*

0 sileciijzenia, rz^dz^cej ruchami planet, lub teijak rolnicy powiadaja, iz czlowiek

wytwarza rasy zwierz?ce przez umiej?tnosc doboru w hodowli. Jak w jednym,

tak i w drugim razie nie mozna niczego osifigufp: przez dobdr bez zmiennosci,

a ta ostatnia zale^y od wplywu zewn?trznych okolicznosci na organizm. Cz?sto

uosabiam wyraz przyroda; trudno jest bowiem, wedtug mego zdania, unikac tej

dwuznacznosci. Pojmuje jednak pod stowem przyroda tylko zlozone dziatanie

1 wypadkowsj wielu praw naturalnych, pod slowem zas prawo — dowiedzioue

nast?pstwo zjawisk.

W rozdziale, poswi?conyin doborowi naturalnemu, przedstawi? doswiad-

czenia i liczne fakta, dowodz^ce, ze najwi?ksza suma zycia na okreslonej po-

wierzchni osi?gan% bywa przez najwi?ksza rdznoroduosc czyli rozbieinosc cech

(dywergencyij) w budowie i konstytucyi jej mieszkariedw. Zobaczymy takze,

ze ci?,gle wytwarzanie nowych form drogfj doboru naturalnego (przyezem kazda

nowa odiniana otrzymuje pewnq przewag? nad innemi) prowadzi do nieuniknio-

nego prawie wvgasania dawniejszyeh i gorzej przystosowanych form. Te

ostatnie konieeznie prawie tak ze wzgl?du na budow? sw?, jako tez na pocho-

dzenic przedstawiajij formy posrednie pomi?dzy tylko co wytworzonemi forma-

mi, a ich pierwotnemi gatunkami rodowemi. Jezeli przyjmiemy, ze pewien ga-
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tunek produkuje dwie lab wiecej odmian, te zas w biegu czasu — znow inne,

natenczas prawo, iz rdznorodnosd w budowie jest korzystnsj. prowadzic bgdzie

w ogdle do zaehowywania odmian, najbardziej rozchodzacych si§ w ceehach

swych. W ten sposdb roznice charakterystyczne dla odmian bed^ si§ stawaly

roznicarai wi^kszemi, charakterystycznemi dla gatunkdw, a w skutek wymiera-

nia form dawniejszych, posrednich nowe gatunki stan$ sie formami wyraznie

okreslonemi. Zobaczymy wigc, zkad to pochodzi, iz istoty organiczne moga bye

wedtugtak zwanej rnetody naturalnej uklasyfikowane w okreslone grupy: ga-

tunki pomi^dzy rodzajami, a rodzaje mi^dzy rodzinami.

Poniewaz wszyscy mieszkaney jednej okolicy w skutek stosunkow re-

produkeyi powi^kszaja si§ liczebnie, poniewaz kazda forma zalezy od licz-

nych innych w walce o byt, gdy bowiem ginie jedua, miejsce jej zajmuja

inne; poniewaz kazda cz^sc organizacyi zmienia si§ okolicznosciowo w nie-

znaeznym stopniu i poniewai dobor naturalny dziata wyiaezuie przez utrwala-

nie przemian, korzystnych przy nieskonezenie zlozonych warunkach, jakim pod-

lega kazda istota— nierna wige granicy dla liezby, wiasciwosci i doskonalosci

stosunkow i przystosowaii, ktore w taki sposdb mogq powstawad. Zwierz§

zatem lub roslina moze pod wzglgdem budowy swej lub sposobu iycia powoli

wst^powac w zwi^zek jaknajpowiklauszy z wielu innemi zwierzgtami i roslinami

oraz fizyeznemi warunkami swej ojczyzny. Zmiany w budowie wspomagane by-

waj% w niektorych razach przez sposdb 2ycia lub tez uzywanie i nieuiywanie

czgsci i ulegaja wplywowi bezposredniemu otaczaj^cych warunkdw fizycznych

oraz wspolczynnosci wzrostu.

Z zasad, w krdtkosci tu naszkicowanych, wynika, ie istoty organiczne nie

posiadaja zaduej wrodzouej i konieeznej sktonnosci do postgpu na drabinie

ustrojowej. Jestesmy prawie zmuszeni uwazac speeyalizowauie lub rdinico-

wanie si§ cz^sci albo organow jako najlepsza, a nawet jedyna skal$ post^pu;

albowiem przez podobny podzial pracy wszelka cielesna lub duehowa funkeya

lepiej jest wykonywana; a poniewaz dobdr naturalny dziaia wyl%cznie w taki

sposdb, iz utrwala korzystne modyfikacye budowy, warunki zas zyciowe

stajq, si§ w ogdle w kafcdej miejseowosci coraz bardziej zlozonemi w sku-

tek tego, it ilosc zamieszkujacycli ja form wzrasta, a wi^kszose form tych

osisjga coraz doskonalszq budowy — mozemy zatem przyj^d spokojnie, ie

w ogdle organizacya post§puje naprzdd. Tem niemniej jednak nader prosta

forma, przystosowana do bardzo prostych warunkow zyciowych, mo2e prze-

trwac niezmieniona i nieudoskonalona nieskonezenie dlugi okres czasu; |aka£

bowiem bylaby to korzysc dla wymoezka lub wngtrzniaka posiadac wysokq

organizacyi? Czionkowie wyzszej grupy mog% sie nadawad, a zdarza si§ to

oczywiscie, do prostszyeh warunkow Zyciowych, a w tym wypadku dobdr na-

turalny d$£y do uproszczenia czyli obnizenia organizacyi. Albowiem zlofcony

mechanizm dla prostych funkeyj bylby zbytecznvm, a nawet uiekorzystnym.

Gdy rozpatrz^ zmiennosd organizmow w przyrodzie, walk$ o byt i zasad^

doboru uaturalnego, rozbiore w drugiem dziele trudnosci, ktore przeciwstawiaja
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sig teoryi mojej. Trudnosci te mozna zebrac w nastepuj^ce grupy: pozorna dla

niektorych wypadkdw niemozliwosc, aby bardzo prosty organ przeobrazil si$

stopniowo i powoli w organ bardzo udoskonalony, dziwne fakta dotycz^ce in-

stynktu, cala kwestya hybrydyzmu, a wreszcie brak licznych ogniw, laczacych
z sobij gatunki pokrewne, tak w czasie obecnym, jako tez w okresie formacyj

geologicznych. Jakkolwiek niektdre z tych trudnosci wielkiej ssj wagi, zoba-
czymy jednak, te liczne z nich dajq, sig wytlomaczyc przez teory§ doboru natu-
ralnego, zadnym zas innym sposobem wyjasnic sig nie daja.

Przy poszukiwaniach naukowych wolno utworzyd sobie jak$b$dz hy-
potez§; a jesli objasnia ona liczne i niezalefcne od siebie grupy faktdw, wznosi
si§ do wartosci teoryi, dobrze uzasadnionej. Falowanie eteru, a nawet istnie-

nie jego jest hypotetycznem; a jednak obecnie kazdy przyjmuje undulacyjn%

teoryi swiatla. Zasadg doboru naturalnego uwa£ac mozna jako prosty hypotez?,
lecz staje si§ ona dla nas wysoce prawdopodobna, na zasadzie tego, co wiemy
pozytywnie o zmiennosci istot orgauicznych w naturze —tego, co wiemy pozy-
tywnie o walce o byt i wynikaj^cem z niej, a nieuniknionem zachowaniu si§ od-
mian najlepiej przystosowanych—oraz przez analogiczne zjawiska u ras domo-
wych. Prawdziwosc hypotezy tej moze bye zbadanfj, a to wlasnie zdajemisig byd
jedynie odpowiednia i racyonalnq metoda rozpatrzenia calej kwestyi. Trzeba
zbadac, czy objasnia ona liczne, wielkie i niezaleine od siebie klasy faktdw,
jak np. geologiczne nastgpstwo istot orgauicznych, rozmieszczenie ich nie-

gdys i obecnie oraz wzajemue ich pokrewienstwa i homologie. Jesli zasada do-
boru naturalnego tlomaczy te i inue wielkie szeregi faktow, natenezas nalezy

j% Przjj¥- Zwykly poglad, ii kaidy gatunek zostat stworzony niezaleznie od
innych, nie tlomaczy nam naukowo iadnego z tych faktdw. Mozemy powie-
dziec, te podobalo si§ Stwdrcystworzyc dawniejszyeh i terazuiejszyeh mieszkan-
cow swiata w pewnym porzqdku oraz w pewnych okr^gach, te nacechowat on
je nadzwyczajnem podobienstwem wzajemnem i ze podzielil je na grupy, pod-
rz^due innym. Lecz przypuszczenie takie nie rozszerza widnokrggu wiedzy na-

szej; nie wykrywamy przez to zaduyeh nowycb faktow i praw powiazanych
z sob$, nie wyjasniamy nic zgola.

W trzecieiu dziele rozpatrz?, o ile prawdziw^ jest zasada doboru natural-

nego, w taki mianowicie sposdb, it zbadam, o ile tlomaczy;ona przytoczone wy-
iej fakta. Rozpatrywanie wlasnie faktow tych sklonilo mig do podj^cia calej tej

kwestyi. Gdy podezas podrdzy na okr^cie Beagle zwiedzitem archipelag Ga-
lapagos, lez^cy 11a oceanic Spokojnym w odleglosci 500 mil angielskich od
brzegu Ameryki Poludniowej, otoezony bylem dokota swoistemi gatunkami

ptakdw, gadow i roslin, jakie nie istnieja w iadnych innych okolicach swiata.

Wszystkie jednak no3ily 11a sobie pi^tno amerykauskie. W spiewie drozdow-
ur^gdw, w przerazliwym krzyku s§pa scierwoiernego, w wielkich, kandelabry

przypominaj^cych, opuncyach zauwazylem wyrazne sasiedztwo Ameryki; a je-

dnak wyspy te byly oddzielone od ladu stalego przez tyle mil oceanu i rdznily

si§ bardzo od niego budowsj sw% i klimatem! Dziwuiejszym jeszcze byl fakt,
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iz wi^kszosc mieszkancow pojedynczych wysp tego matego archipelagu byta

specyficznie r6zn%, jakkolwiek pomiedzy soba blisko spokrewnionsj.

Zdawato mi sig, ze archipelag z niezliczonemi kraterami swemi i martwe-

mi strumieniami lawy byt nowszego pochodzenia, oraz, ze ja, spogladajac na

to wszystko, bylem bliski aktu stworzenia. Cz^sto pytalem si$, w jaki sposob

powstaty te liczne swoiste rosliny i zwierzeta? Najprostsza odpowiedzia wy-

dawata mi sie taka, iz mieszkancy roinych wysp powstali jedni od drugich

i w ciagu rozwoju swego ulegli modyfikacyom, oraz ze wszyscy mieszkancy

archipelagu pochodza od mieszkancow najblizszego lsjdu statego, a mianowicie

Ameryki, z ktorej kolonizacya naturalnie musiata nastqpic. By! to dla mnie

jednak dlugo niewytlomaczony problemat. w jaki sposdb mogl bye osia-

gnietym niezb^dny stopien modyfikacyi, a nie rozumiatbym tego przez dlugi

bardzo czas, gdybym nie byt studyowat produktdw hodowli i nie wyrobil sobie

w ten sposdb wtasciwego poj^cia o dziatauiu doboru. Gdy przejalem sie catko-

wicie ta ide^, spostrzeglem, czytajac dzielo Malthusa o Zaludnieniu, iz dobdr na-

turalny jest nieuniknionym rezultatem szybkiego wzrostu liczebnego wszystkich

istot organicznyck; do przyj^cia bowiem idei walki o byt przygotowany bytem

przez dlugoletnie studyowanie zycia zwierzat.

Zanim zwiedzitem wyspy Galapagos, zbieralem mndstwo zwierzat w po-

drdzy z pdtnocy na polndnie po obu stronach Ameryki; a wsz§dzie pomiedzy

warunkami zyciowemi, ktore byly mozliwie najrozmaitszemi, napotykatem for-

my amerykanskie; jedne gatunki zastepuja tu soba inne, nalezace do tych sa-

mych szczegolnych rodzajow. Okazalo si§ to przy wst§powaniu na Kordyliery,

przy przenikaniu w g§ste lasv zwrotnikowe, przy badaniu w6d stodkich Ame-

ryki. Pdzuiej zwiedzitem inne okolice, ktore pod wzgl^dem wszystkich warun-

kdw zyciowych byty bez pordwnania podobniejsze do pojedynczych czgsci

Ameryki Potudniowej, anizeli rozmaite cz^sci tego lqdu stalego, jedna do dru-

giej; a jednak w krajach tych, jak w Australii lub Afryco Potudniowej zupet-

na odmiennosc produktdw uderzyd musi kazdego podroznika. Na nowo tez

nasun§ta mi sie mysl, ie jedynie tylko wsp61nosc pochodzenia od dawniejszyeh

mieszkancow lub kolonistdw Ameryki Potudniowej, mogtaby wyjasuic tak po-

wszechnij przewag§ typdw amerykanskich na catym tym wielkira obszarze.

Gdy wykopujemy wtasnemi r^kami kosci wymartych olbrzymieh ssacych,

cata kwestya kolejnego nastepstwa gatunkdw staje nam zywo przed oczami.

Znajdowatem w Ameryce Potudniowej wielkie kawaty tablicowatego pancerza,

podobnego najzupetniej do pancerza kartowatego pancernika i przedstawiaja-

cego tylko wi^ksze znaeznie rozmiary; znajdowatem wielkie zgby, podobne do

z^bdw zyj^cych leniwedw oraz kosci, podobne do kosci swinki morskiej; aualo-

giezne nast§pstwo form pokrewnych zauwazono dawniej juz w Australii. Wi-

dzimy tujpanowanie tych samych typow w tych samych okolicach w czasie

i przestrzeni tak, jak gdyby stanowito ono skutek pochodzenia jednych form

od drugich, a w zadnym z obu tych wypadkdw podobiehstwo warunkdw nie

moze tlomaczyc, zdaje sie, dostateeznie podobienstwa form zyciowych. Jest to
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godne uwagi. it szczatki kopalne utwordw tuz po sobie nast?pujacych

maja bardzo pokrewna budow?, a fakt ten wyjasnia si? natychmiast

0 tyle, o ile formy te sa jednoczesnie scisle z sob$ spokrewnione przez

pochodzenie. Nast?pstwo kolejne licznych, rdznych gatunkow tego samego
rodzaju w dtugim szeregu utwordw geologicznych byto, zdaje si?, nieprzerwa-
nem i ciagtem. Nowe gatunki wyst^puj^ powoli jedne za drugiemi. Dawne
1 wymarte formy zyciowe posiadajq. cz?sto skombinowane lub posrednie cechy,
podobnie jak wyrazy jezyka martwego ze wzgl^du na pochodzace od niego 2ywe
j?zyki. Te oraz inne fakty podobne wskazuja, zdaje sie, iz rozwdj rodowy zprze-

mianami stanowi metod?, za pomoca ktdrej powstawaty nowe grupy gatunkdw.
Niezliczeni dawniejsi i obecni mieszkancy ziemi zwiazani sa z sobs), wza-

jemnie jaknajbardziej swoistemi i ztoionemi pokrewieustwami i podobnie jak
odmiany posrdd gatunkdw, a pododmiany posrdd odmian, taktei i oni mog$ bye
ze znaeznie tylko wyzszym stopniem rdinicy uklasyfikowani w grupy, podrz?-
dne innym grupom. W trzeciem mojem dziele wykaz?, ze te ztozone stosunki

pokrewieustwa oraz zasady klasyfikacyi, opartej na pochodzeniu rodowem, dajsj

si? racyonalnie wyttoinaczyc; pochodzenie to sprowadza z jednej strony zmiany
(osi%gni?te w skutek doboru naturainego), z drugiej zas rozbieinosd cech i wy-
gasanie form posrednich. Jakze niewyjasnionem bytoby podobienstwo w bu-
dowie r?ki cztowieka, nogi psa, skrzydta nietoperza, konezyny wiostowatej fo-

ki—na zasadzie naoki o niezaleznych aktach stworzenia, lecz jakze tatwo wy-
jasnic si? daje to podobienstwo na podstawie doboru naturainego malych ko-
lejnych modyfikacyj u zmienionyeh potomkdw jednego przodka! To samo ma
miejsce (w pojedynczym osobniku zwierz?cymlubroslinnym), gdy rozpatrujemy

przednie i tylne konezyny, czaszk? i kr?gi, szcz?ki i nogi kraba, ptatki, pr?ciki

i stupki kwiata, zbudowane wedfug tego samego typu czyli wzoru.

Podczas licznych przemian, jakim ulegaty w ciagu dtugiego czasu wszyst-

kie istoty organiezne, niektore cz?sci stawaty si? naprzod mniej uzytecznemi,

a wreszeie calkiem zbyteeznemi. Zachowanie si? takich cz?sci w stanie szczat-

kowym lub calkiem nieuiyteeznym— daje si? tatwo wyttomaezye przez teorye

powstawania gatunkow. Na zasadzie tego, ze zboczenia u dziecka odziedzi-

ezajq, si? w tym samym wieku, w jakim wystsjpily po raz pierwszy u rodzicow,

motemy pojsjd, dlaczego cz?sci i w ogdle organy szczatkowe sa bardzo dobrze

rozwini?te u mtodych osobnikdw. Na tej samej zasadzie, te odziedzicza-

nie ma miejsce w odpowiednim wieku oraz na podstawie tego, ze zboczenia

nie wystopuja zazwyczaj w bardzo wczesnym okresie embryonalnym (prawdo-

podobienstwo tego wyptywa z dowoddw bezposrednich) — staje si? tatwo zro-

zumiatym 6w najdziwniejszy fakt w historyi natural nej, a mianowicie, ze czton-

kowie tej samej klasy podobni sq do siebie w stanie zarodkowym; np. zarodki ssa-

cych, ptakdw, gaddw i ryb, ktdre zaledwie mozna odrdznic jedne od drugich.

Rozpatrywanie i wyjasnianie takich faktdw, jak wyzej przytoczone, prze-

konato mi?, ze teorya rozwoju z przemianami drogfj doboru naturainego jest

calkiem prawdziwsp Fakta te nie znalazty dot^d zadnego wyjasnienia na za-

Dzieta Karola Darwina.— ZmieuuoSr zwierzqt i roSlin. T. L 2
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sadzie teoryi niezaleznego powstawania gatunkow. Nie moga one wtedy bye

rozpatrywane z jednego ogolnego stanowiska, lecz kazdy musi bye uwazany

jako fakt skonezony. Poniewaz pierwszy poez%tek 2ycia na ziemi naszej, po-

dobnie jak przedtuzenie zycia kazdego osobnika stanowi kwestyQ, przekraeza-

jqc% obeenie granice wiedzy naszej, nie kladtbyra wielkiego nacisku na wi§ksz%

prostot^ poglqdu, ii pierwotnie powstalo kilka lub jedna tylko forma, w prze-

ciwstawieniudo pogladu, \i liezne bardzo i dziwne kreaeye mialy miejsce w nie-

zliczonyeh okresach czasu. Wszelako ow prostszy poglad zgadza si§ bardziej

z filozofieznq zasadq. Maupertuisa najmniejszych czyunikow.

Co do tego, jak dalece teorya doboru naturalnego moze by<5 rozszerzona,

t. j. eo do kwestyi liezby form pierwotnych, od ktorych pochodzq raieszkancy

tego swiata, mozerny twierdzic, ze co najmniej wszyscy czlonkowie tej samej

klasy powstali od jednego przodka. Umieszezam pewna 'lose istot organicz-

nych w tej samej klasie, poniewaz niezaleznie od sposobu zycia przedstawiaja

one ten sam fundamentalny typ budowy i stopniowo przechodzq, jedne w drugie.

Prdcz tego mozna wykazac, ie czlonkowie tej samej klasy sq do siebie

bardzo podobni we wczesniejszych okresach swego rozwoju zarodkowego.

Fakta te dajq sie objasnic na zasadzie idei pochodzenia czlonkow tychodja-

kiejs wspdlnej formy. Moina zatem przyjqc, ze wszyscy czlonkowie tej samej

klasy poehodzq od jednego przodka. Poniewaz zas czlonkowie calkiem rdinych

klas posiadajq cos wspdlnego w budowie i wiele wspdlnego w konstytucyi,

analogic prowadzi nas jeszcze dalej, tak ze mozerav przyjqc, prawdopodo-

bnie wszystkie istoty zyjqce pochodzq od jednego prototypu.

Spodziewam si§, ie czytelnik wstrzyma si§ jeszcze z wypowiedzeniem

ostateeznego i nieprzyjaznego zdania o teoryi doboru naturalnego. 0 prawdzi-

wosci teoryi tej przekonaly mig fakta i poglady, ktore w dalszym eiqgu po-

dam. Czytelnik mo2e si§ poradzic w tym wzgl^dzie mojego dziela „0 po-

wstawaniu gatunkdw“, jako ogolnego szkicu calego tego przedmiotu.

W dziele tem wszakze musi on przyjac wiele faktow wprost tylko na wiar§.

Jezeli przelofcy on sobie teoryi doboru naturalnego, zakwestyonuje z pewnosciq

liezne punkty. Ale bedq, one dotyezyly gtownie takich przedmiotdw, jak

stopnia doskonalosci dowodow geologii, srodka rozsiedlenia, moznosci przeo-

brazenorgandw, it.d., przedmiotow, co do ktorych, przyznac trzeba, nicnie wie-

my. Niewieray nawet, jakdalecejestesmynieswiadomi. Jesli wiadomosci naszesq

o wiele szczuplejsze, aniieli zwykle si§ przypuszcza, natenezas liezne z tych za-

rzut6w znikaja catkowicie. Niech sobie tylko czytelnik przypomni, jak trudno

jest rozpatrywac cale klasy faktdw z nowego stanowiska. Niech zwaiy tylko,

jak powoli lecz stanowezo przyj§temi zostaly pi^kne poglqdy LyeUa, wedlug

ktdrych powolne, obeenie na powierzchni ziemi zachodzqce przemiany dosta-

teeznie wyjasniajq wszystko, co znajdujemy w dawniejszej historyi. Obeenie

dzialanie doboru naturalnego moze si§ wydac mniej lub wigeej prawdopodo-

bnem; wierz§ atoli w prawdziwosc teoryi tej, albowiem liezne, pozornie nieza-

lezne od siebie klasy faktow, objasnia ona z jednego wspdlnego stanowiska.
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ROZDZIAL I.

Psy domowe i koty.

Dawne odmiany psiw. — Podobienstwo ps6w domowych w rolnyck okolicach do innych

krajowych przedstawicieli rodziny ps6w.—Zwier/.?ta, me znaj?ee cztowieka, nie boj? si? go

z pocz?tku.—Psy podobne s? do wilkfiw i szakalow.— Obyczaj szczekania osi?gni?ty i za-

tracony.—Zdziozate psy.—Brunatnn-czerwone plamy na oczach.— Czas ci?iy. — Odraiajfjca

wo*.—Plodnoid ras przy krzyiowauiu.— Roznice pojedyaczych ras zaleii) pocz?Sci od tego,

ie rasy to pocbodz?, od roznych gatuokdw.— Roznice w budowie czaszki i z?b6w.—Roznice

ciala i konstytucyi — Nieliczne znaczne riznice utrwalone zostaly przez dob6r.—Poirednie

dzialanie klimatu.—Psy wodne z nogami plawnemi.—Historya przemian, jakim ulegaty sto-

pniowo pewne angielskie rasy ps6w przez dob6r.—Wygini?cie mniej uszlachetnionych pod-

ras.- Koty, skrzyiowane z kilku gatunkami — Rozraaite rasy, ktire powstaty przez hodowl?,

znajduj? si? tylko w odosobnionych krajach. — Bezpo&rednie dzialanie vrarunkow zycio-

wych.—Koty zdziczale.—ZmiennoM osobuikowa.

Pierwsze i najgtowniejsze interesujace pytanie w tym rozdziale jest to, czy

liczne, oswojone odmiany psa pochodz^ odjednego dzikicgo gatunku, czy tez

od wielu. Niektdrzy zoologowie sfjdz^, ie pochodz% one wszystkie od wilka,

szakala lub tei od jakiegos nieznanego, zaginionego gatunku; inni zn6w prze-

ciwnie twierdz%—a taki poglad jest dzis ogdlnie rozpowszochniony—ie odraia-

ny te pochodz% od kilku tak zyjqcych obecnie gatunkdw, jako tei zaginionych,

ktdre sig mniej lub wi(;cej z sob% skrzyzowaly. Prawdopodobnie nigdy nie b§-

dziemy mogli okreslidzpewnoscia ich poez^tku; paleontologia nierzucabowiem

wiele swiatla na t§ kwesty<j J
). Zalezy to z jednej strony od wielkiego wzajem-

nego podobienstwa czaszek tak zaginionych jako te2 ^yjijcych wilkow i szakali,

z drugiej zas strony od wielkiej rdinicy pomi^dzy czaszkami rozmaitych od-

raian psow domowych. Zdaje si§ jednak, ie w nowszych osadach trzeciorz^do-

i) Owen, British Fossil Mammals, str. 123 — 133. Pictet, Trait6 de paHontologie

,

1853, T. I, str. 202. De Blainville w swej Osteografii: Canidae (str. 142) rozebrat cal? t?

kwesty? szczeg61owo i doszedl do wnioskn, ie zaginiony przodek wszystkich ras ps6w do-

mowych zblilal si? najbardziej pod wzgl?dem organizacyi swej do wilka, pod wzgl?dem

zai sposobu iycia do szakala.
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wych znaleziono szczatki, ktore nalezafy raczej, zdaje sio, do wielkiego psa,

niz do wilka, a fakt ten przemawia na korzysc pogladu BlainviUa, iz psy nasze

ssj potomkami zagiaionego gatanku. Z drugiej jednak strony niektdrzy autoro-

wie posuwaja si§ tak daleko, iz twierdza nawet, ze kazda glowna rasa imisiata

miec swego dzikiego przodka rodowego. Pogl^d ten jest jednak bardzo nie-

prawdopodobny; nie daje on szerokiego pola dzialania zmiennosci, nie uzwgl§-

dnia inonstrualnego prawie charakteru niektdrych ras i prowadzi z koniecznosci

prawie do przyj^cia, iz wielka ilose gatunkow wymarla od czasu, kiedy czto-

wiek oswoit psa. A jednak widzimy wyraznie, ze czlonkowie rodziny psow

z wielka tylko tradnoscuj wytgpiani bywajij przez wplyw cztowieka. Tak

np. jeszcze w 1710 roku istnial wilk na tak malej wyspie, jak Irlandya.

Nast^pujfjco podstawy sklonily rdznych autorow do przypuszczenia, i*

psy nasze pochodzq od kilku dzikich gatunkow *): przedewszystkiem wielkie

roznice pomi^dzy rozmaitemi rasami domowemi. Wszelako nie b^dzie to

rnialo wielkiej stosunkowo wagi, gdy zobaczymy, jak znaczne bywaj% rdznice

pomi^dzy rozmaitemi rasami licznych zwierzat domowych, ktore z pewnoscia

pochodza od jednej formy rodowej. Wi^ksze zuaczenie posiada powtdre fakt,

ze w najdawniejszycli zuanych czasach historycznych istnialo kilka ras psdw,

ktdre sic bardzo roznily mi^dzy sobij, lecz nader byty podobne do obecnie iy-

j%cych ras, a nawet identyczne z niemi.

Rozpatrzmy pokrotce dowody historyczne. Pomiedzy czternastym wie-

kiem i klasycznym okresem rzymskim materyaly ssj, dziwnie niedostateczne *).

W tym ostatnim, wczesnym okresie istnialy rozmaite rosy, a miauowieie wyity,

psy domowe, male pieski pokojowe i t. p., jednakze juz Walther zauwaiyl, ze

niepodobienstwera jest rozpoznac wi§kszosc ieh z jakijbiplz pewnoscia. Youatt

atoli podaje rysunek pi^knej ptaskorzezby z dworna mlodemi chartami z Villi

ij g?d*?, ii Pallas wypowiedziat pierwszy pogl?d ten w Acta Acad. Petropolit.

1780, 6, II, po nim zaA Ehrenberg, jak wynika z Osteografii Blainvilla, str. 79. Pogl?d

ten roz'szerzyl bardzo Hamilton Smith w .The naturalist’s Library” T. IX i X W. C. Mar-

tin trzyma si? poglijdu tego w swej doskonalej History of the Dog 1815, podobnie tei

Dr Morton, Nutt, GliJon w Stanach Zjednoczonych. Prof. Low przychod/.i do tego samego

wniosku w dziele swojem .Domesticated Animals” 1845, str. 660. Najwyrainiej zaakcen-

towal poglqd ten nieboszczyk James Wilson z Edynbnrga w rozprawach, czytanyeh na

Highland Agricultural oraz Wernerian Society. Jeftli Izydor Geoffroy St. Hilaire (Hist. Nat.

gen6r. T. Ill, str 107) sijdzi, ze wi?kszo&6 psiw pochodzi od szakala, to jest on takie sklon-

ny do przypuszczenia, ie niektore z nich pochodzi} od wilka. Gervais twierdzi (Hist. nat.

de Mamrnif. 1855, T. H, str. 69), ie wszystkie ras.y domowe si} zmodyfikowauemi potom-

kami jednego gatunku i po dtugiej dyskusyi dochodzi do wniosku: .Cette opinion est, sui-

vant nous du moius, la moins probable*.

s
) Derjeau, The varieties of the Dog; in od Sculptures and Pictures 1863. Pies

D-ra F. L. Walthera str. 48. Giessen 1817s pisarz ten wystudyowal, zdaje si?, starannie

dziela wszy stkich pisarzy, kt6rzy dotykali tej kwestyi. Patrz takze Volza Przyczynki do

historyi kultury, Lipsk 1852, str. 115 Yonatt, on the Dogg 1845, str. 6. Bardzo dokladny

opis daje Blainvilk w swej Osteografii: Canidae.
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Antoniusza. Na monumencie asyryjskim, okoto 640 r. przed Nar. Chrystusa

narysowany jest ogromny dog J
), a wedtug Sir Henry Rawlinsona, jak mi po-

wiedziano w muzeum brytatiskiem, dzis jeszeze rozpowszechniony jest podobny

pies w tym kraju. Przejrzatem wspaniale dziela Lepsiusa i RoseUiniego.

Przedstawione s§ tu na monumentach od 4 do 12 dynastyi, t. j. od mniej wi§cej

3400 do 2100 roku przed Chr., rozne odmiany ps<5w; wi^kszosc jest spokre-

wniona z chartami. W jednym z pozniejszych okresow tych przedstawiony

jest pies, podobny do wyila, z obwislemi uszami, lecz z dluzszym grzbietem

i ostrzejszym pyskiem, aniteli u naszych wyzlow angielskich. Znajduje si§ tu

takze jamnik z krotkiemi zakrzywionemi nozkami, bardzo podobny do obeenie

4yj%cej odmiany. Potwornosc taka jest jednak tak cz^sta u roznych zwierz^t,

np. u owcy ankonowej, a wedtug Renggera nawet u jaguara w Paraguayu, ie

bytoby przedwczesnem, to pomnikowe zwierz^s uwazac za ojca rodowego wszyst-

kieh naszych jamnikow. Puikownik Sykes *) opisat takze indyjskiego psa

pariah, przedstawiajqcego ten sam potworny charakter. Najstarszy pies, wyo-

bratony na pomnikach egipskich, jest bardzo dziwny. Podobny jest on do

charts, ma jednak dtugie, spiczaste uszy oraz krotki, zakrzywiony ogon. Blisko

spokrewniona odmiana istnieje jeszeze w Afryce pdtnocnej, albowiem E. Vernon

Harcourt 8
) podaje, ii arabski pies, uzywanydo szczwaniadzikdw (boar-hound)

jest „ekscentrycznem, hieroglificznem zwierzgciem, z jakiem niegdys Cheops

polowat oraz podobnym jest nieco do kudfatego szkockiego psa, uzywanego do

szczwania jeleni (deer-hound). Ogony ich sjj silnie zakrzywione na grzbiet,

a uszy odstaj$ pod katem prostym" 4
). Jednoczesnie z t§ najstarszy odmiany

istniat tez pies podobny do pariah.

Widzimy ztyd, ze przed 4—5000 laty istnialy rozmaite rasy, a mianowicie

psy pariah, charty, zwyczajne wyzly, dogi, psy domowe, pieski pokojowe i psy

jamniki, ktore byty mniej lub wi§cej podobne do naszych ras dzisiejszych. Nie

mamy atoli dostatecznego na to dowodu, ii jakibydz z tych dawnych psdw na-

leiai do tych samych, identycznych pododmian, jak nasze obecne psy a
). Do-

') Widziatem rysunki tego psa z grobowca syna Esara Haddona oraz modele gli-

niane w muzeum brytaftskiem. Nott oraz GUddon podaje kopi? tych rysunkow w swem

Types of Mankind 1854, p. 393. Nazwano tego psa dogiem tybetanskim. Mr. II. A. Old-

field, ktbry znat dobrze tak zw. doga tybetafiskiego oraz porownywat rysuuki w British

Museum, powiada mi, ze uwaia je za r6ine.

s
) Proo. Zool. Soc. 12 July 1831.

*} Sporting in Algeria str. 51.

4
) Ten staroegipski pies, wspomniany przcz E. N. Harcourta jest, wedftig R. Hart-

manna, dzi& jeszeze iyjfjcym chartem w Sudanis.

») Berjeau podaje podobizny rysunkiw psow asyryjskich C. L. Martin kopiuje

w swej History of the Dogg 1845 niektdre figury ps&w z pomnikiw egipskich i wyraia

si$ bardzo stanowezo o podobiehstwie ich do iyj^cych psow. Noll i GUddon (Types of

Mankind 1845, s. 388) podaje jeszeze liezniejsze rysunki. Giddon twierdzi, ie chart z za-

krzywionym ogonem, podobny do charta, wyobraionego na najstarszyeh pomnikach, pospo-

lity jest na wyspie Borneo; Rajah Sir J. Brooke donosi mi, ie nisma tam takiego psa.
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p6ki przyjmowano, ze cztowiek zyl tylko okolo 6000 lat na ziemi, dopoty fakt

wielkiej rozmaitosci ras w tak wczesnym okresie czasu stanowit powazny do-

wod tego, ii rasy te powstaly z kilku dzikich zrddel; albowiem nie starczytoby

czasu do rozbieinosci oraz modyfikacyi ich. Skoro jednak przez odkrycie

narzedzi krzemiennycb ze szczatkami zaginionych zwierzat w okolicach, jakie

ulegly wielkim przemianom geograficznym, dowiedzielismy si$, ze cztowiek

egzystuje juz tam bez porownania dluzej i skoro zwazymy, ze nawet ludy bar-

barzynskie posiadaja psy— dowod, opierajacy sie na niedostatecznosci czasu,

utraci wiele na wadze.

Pies zostal oswojony w Europie dtugi czas przed okresem jakichkolwiek-

b^dz danych historycznycb. W Danii, w odpadkach kuchennych nowszego

okresu kamiennego, znalezc mozna kosci zwierzecia, podobnego do psa,

a Steenstrup wnioskuje z przenikliwoscia, ie kosci te naleialy do psa doinowe-

go. Albowiem wielka stosunkowo ilosc kosci ptasich, zawarta w tych odpad-

kach przedstawia dlugie kosci, ktdrych, jak wykazano doswiadczeniem, psy

nie mogi* tykad J
). Po tym dawnym psie nastapil w Danii podczas okresu bron-

zowego wi^kszy gatunek, ktdry przedstawia! pewne rdznice, po tym zas w okre-

sie lodowym zndw inny gatunek, jeszcze wigkszy. Sfyszymy od Rutimeyera *),

it w Szwajcaryi podczas nowszego okresu kamiennego istnial sredniej wielko-

sci pies domowy, ktdry pod wzgl^dem budowy czaszki swej jednakowo prawie

by! odlegtym tak od wilka jako tez od szakala oraz posiadat pewne cechy na-

szych wyztdw oraz legawcdw (spaniels). Riltimeyer akcentuje bardzo silnie

statosd formy, jak% ten najstarszy znany pies oddawna jui zachowuje.

Podczas okresu bronzowego zjawi! si§ wielki pies, ktdry pod wzgl^dem budo-

wy szcz^ki dolnej podobny by! do psa dunskiego z tegoz wieku. Schmer-

liruj znalazt w jaskini 3
)

szczatki dwdch wyraznie rditnych odrnian psdw;

wiek ich nie mo2e byd jednak pozytywnie oznaczony. Istnienie jedynej rasy,

dziwnie stalej podczas calego nowszego okresu kamiennego, przedstawia fakt

interesuj^cy, ktdry pozostaje w sprzecznosci ze zmianami, jakim ulegly rasy,

jak to widzielismy, kolejnych egipskich pomnikdw oraz w sprzecznosci z tern,

co widzimy u naszych psdw dzisiejszych. Cechy tego zwierzecia, jakie wedlug

Rutimeyera istnialo podczas nowszego okresu kamiennego, potwierdzaj$ pogl^d

BlainvUla, iz nasze odmiany pochodza od nieznancj i zaginionej formy; nie po-

winnismy atoli zapomnied, ze o wieku czlowieka w cieplejszych cz^sciach zie-

mi nic nie wiemy. Przypuszcza si?, ze kolejne nast^pstwo rozmaitych ras psdw

w Szwajcaryi i Danii pochodzi ztyd, iz przybvwaly tain pokolenia wojownicze,

ktdre sprowadzaty z sobq. psy swoje, a poglad ten zgadza si§ tez z wierzeniem,

iz rdine dzikie, do psdw podobne zwierzeta, zostaly oswojonew rozmaitych oko-

V Te i nastspne fakta o azczi^tkach duAskich wyj?to z interesujqcej pracy Morlota

w 8oc Vandoise dea Sciences nat. T. VI, str. 281, 299, 320.

s
) Fauna budowli na palach 1861, str. 117, 162.

») De BlainviUe, Osteographie, Canidae.
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lieaeh. Prbcz tego ze przybywaty nowe w§drowne rosy ludzkie, mozemy wnosid

z faktu, iz bardzo rozpowszechnionym jest bronz, sktadajqcy si§ z aliazu cyny,

jak rozleglemi musialy bye stosunki handlowe w Europie w bardzo wczesuym

okresie czasu; przytem handlowano tez zapewne psami. Obecnie uwazani sa

indyanie-Tarumaz**a najlepszych hodowcow psdw pomigdzy dzikiemi pokole-

niami wn^trza Guyany. Posiadaja oni wielkq, rase psow, ktdre sprzedajq innym

plemionom za wysok% cen§ *).

Najgtdwniejszy dowod, przemawiajqcy na korzyse poglqdu, iz rozne rasy

psa pochodza odpewnyeh dzikichpokolen, stanowi podobienstwo ich w rdznych

okolicaeh do rozmaitych gatunkow obecnie w niehjeszcze istniejqcych. Na-
leiy wszakze przyznad, iz porownanie dzikieh zwierzqt z domowemi w nielicz-

nych tylko wypadkach przeprowadzone byd moze z dostateeznq scistoscia.

Nie wchodzqc tu w szczegdly, wspomnimy, ze a priori niema zadnej trudnosci

przypuszczac, iz oswojono rozraaite gatunki rodziny psow. Co do niektdrych

innych domowych zwierzqt ssqcych i ptakow panuje pod tym wzgl§dem wielka

trudnosd. Cztonkowie rodziny psdw zamieszkujq prawie cala ziemi§, a liezne

gatunki zbliiajq sig bardzo pod wzgl^dem sposobu zycia i budowy do naszyeh

rozmaitych psdw domowych. Galton 2
)
wykazai, jak ch^tnie dzicy trzymajq

i oswajajq. zwierz^ta wszelkich gatunkdw. Zwierz^ta towarzyskie najiatwiej

ulegajq, czlowiekowi, a wlasnie liezne gatunki psdw polujsj gromadnie.

Nalezy uwzglgdnic okolieznose, stosujaca sio tak do innych zwierzqt, jako

tei do psa, iz niegdys, gdy cztowiek po raz pierwszy wstgpowat do jakiego

kraju, iyjq.ee tam zwierz^ta nie miaty przed nim zadnej instynktownej lub

odziedziczonej bojazni i dlatego tatwiej niz obecnie dawaty si§ oswoic. Tak
np. gdy ludzie po raz pierwszy zwiedzili wyspy Falkland, wielki, do wilka po-

dobny pies ( Canis magettanicus) zbliiyl si§ bez iadnej obawy do majtkow By-

rona, ktdrzy biorqc tQ nieswiadoma ciekawosd za dzikosd, rzneili si§ w wod§,

szukajqc przed nim ucieczki, a nawet dzis jeszcze czlowiek, trzymajqcy w je-

dnej rgee kawal miesa, a w drugiej ndz, moie go niekiedy zaktdd. Kiedy Bu-

talcoff odkryt mala wysp§ na jeziorze Aralskiem, antylopy-saigak „nie uciekaly

przed nim, mimo, iz w ogdle sa bardzo tchdrzliwe, lecz przeciwnie przy-

patrywaly sig ludziom z pewna ciekawosciq“. Dalej, na brzegach wyspy Mau-

rycego rochlica
(Manatus)

nie bata si§ niegdys wcale czlowieka, a mialo to

takze miejsce w rdiuych czQ.sciach swiata z fokarai i morsami.

Wykazalem w innem miejscu *), jak powoli ptaki krajowe rdznych wysp

nabywaty i odziedziczaly tak korzystna dla nich obaw§ przed czfowiekiem.

Na wyspach Galapagos zrzucatem koncern strzelby sokoly z galgzi, a innym

l
) Sir R. Schomburgk ndzielil mi o tem wiadomoici. Por6wnaj tei Journ. of the

R. Geogr. Sc. v. XHI 1843 str. 66.

*) Domestication of Animals. Ethnolog. Soo.22 December 1863.

•) Journal of Researches etc. 1845 Co do psa podbiegunowego ( Canis antarcticus)

por. str. 193. Co do antylopy, patrz Joum. of the R. Geogr. Soo. Yol. XXIII str. 94.
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ptakorn przynositem wiadro z woda, m ktdrem siadaFj i pity. Ssjice oraz pla-

ki
?
przez cztomeka krzywdzone, nie boja si? go wi?c*y

?
niz nasze ptaki au-

gielskie—krdw i koni, pasacyck sie na lace. Jest to okolicznosc jeszcze wa-

zniejsza, ze dzikio gatunki psuw (jak to wykaz? w jedoym z przyszlych roz-

dziatdw) nie okaznj% wielkiej odrazy lub trudnosci w rozmna^aniu si? w nie-

woli, a wlasnie ta to niezdolnosc rozmnazania sie w uiewoli, staaowi jedaa

z najcz?stezyeh przeszkdd w liodolu Wreszeie dzicy
;
jak to zobaezymy w

dzlale 0 doborze, cenia psy bardzo wysoko. Indyanie Ameryki Fdlnocnej krzy-

zuja swe nawpot dzikio psy z wilkami, czyniqc je wprawdzie dzlkszemi jeszcze,

Iccz smielszemi; dzicy z Guyany chwytaja szczenieta dw6ch dzikieh gatunki

w

pscnv
r

,
oswajaj% je po czesci i uzywaj% podobnie jak to czynia krajowcy w Au-

stralii z dzikim Dingo* Mlip King donosi mi, ze wyuczyt pewnego razu mto-

dego dzikiego Dingo guac bydto; okazat si? on bardzo pozyteeznym. Na zasa-

dzie po’vvvzszogo, bsz truduosci mo^emy prssyj ac
5
iz czlowiek w rozoych kiajach

oswoit rozmaite gatunki psdw, Bylby to nawet szczegdloy i dziwny fakt, gdy-

by na calej ziemi jeden tylko gatuiiek inml bye oswojonym,

Przyst%pmy teraz do szczegdtdw* Seisty i przoaikliwy Riclutrdson po^

wiada: ^Podobienstwo pomiodzy wilkanii pdlnocno-ainerykanskieini {C&nis

lupus, var* Occident's) oraz psaini domowemi indyan tak jest znacznem, ze

Tvielkosc i siia wilka stanowi, zdaje sie, jedyna rdzaie?. Kilkakrotnie bratein

gromade wilkow za psy oddziatu indyan; a szczekanie zwierzat obn ga-

tunkdw jest scisle takiego sarnego tonu, w skutek czego nftjwprawmejsze uclio

indyanina iooze si? pomylie co do tego* Dodaje on dalej, ze pdinocne psj

eskimosdw nietylko podobne sa bardzo do szarych wilkow strefy zwrotnikowej

z ksztattu i barwy, lecz dorowcywnja im tez prawie wielkosci^* Dr. Kane u i-

dziat czesto u psdw^ zaprzfzonych do sani skosne oezy (eecha, ktdrej nie-

ktorzy zoologowie nadajq wielka wag?), powisty ogon i lekliwy wzrok wilka.

Ukladem swym psy eskinios6uF mato si? roznia od wilkow, nie sa wedlug

Hagesa zdolne do przywi^zania si? do cztowieka i tak s^ dzikie, w glodzie

rzucaja sie nawet na panow swoich, Wedlug Kanego dziczej*}, one bardzo la-

two; pokiewienstwo ich z wilkami jest tak biiskiein, ze ez?sto krzj zuja si?

z niem
3
a indyanie zabieraja miode wilki M dla poprawienia rasy psdw swych fc

.

Takie pdi krwi wilki (half-bred wolyes) nie daja sie niekiedy oswoie [Lamar

e

Bcquot), Jednak zdarza si? to rzadko\ Jednakze przed drugiem lub trzeciem

pokoleniem nie ssi one nigdy calkieiu oswojone. takta to’uskaxuja, /e jesli

psy eskimosdw oraz wilki sa w ogole bezplodne przy wzajemnem krzyzowaniu,

to w kazdym razie w stopniu nieznacznym, w przeciwnym bowiern razie nie

moinaby nzywac wiikdw dla poprawy rasy psow. Hayes indwi rzeczywiscie

0 tych psach „ze sa bezw^tpienia poprawioueini wilkami^ 2
)*

l
)

Autorytetami dla powyiszycli pogl$d6vr a^i Richafdson
t
Fauna boreal! amoricanu

1829, str. 64, 75. Dr. Kane
,
Arctic Explorations 1856, vol I, str. 398, 455, Dr. Ilaye^

Arctic Boat Journey I860, a. 167, Franklin, Narrative, vol. 1, str. 269 pod&je falct, i«
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Ameryka Potnocna zamieszkaia tez jest przez inny gatunek wilka, przez

wilka stepowego (Canis latrans), ktory obecnie uwazany jest przez wszyst-

kich zoologow za form? gatunkowo rozna od wilka pospolitego. Wedtug
J. K. Lorda zajmuje on pod pewnemi wzgledarai srodek pomiodzy wilkiem

i lisera. Sir J. Richardson, opisujac psa Zajecy-Indyan, ktdry pod wielu wzgl?-

dami rozni si? od psa eskimosdw, powiada: „Pozostaje on w takim stosunku do

wilka stepowego, w jakim pies eskimoski do wielkiego szarego wilka". Nie mogt

on wykry<3 zadnej wyraznej rozniey pomiodzy niemi, a Nott i Gliddon dodaja

jeszcze dalsze szczegdly, dowodzace wielkiego podobienstwa obu zwierzat.

Psy pochodz^ce z obu powyzszych pokolen krzyzuja si? tak pomiodzy soba,

jako tez z dzikieini wilkami, a przynajmniej z psem zachodnim
( Canis occiden-

tcdis) oraz z psami europejskiemi. Wedtug Bartrama ro2ni si? czarny wilko-

pies indyan z Florydy od wilkdw teg® krajn jedynie tylko szczekaniem *).

Zwrddmy si? do poludniowej cz?sci nowego swiata. Kolurnb znalazl tu

dwa gatunki ps6w Indyj Zachodnich; Fernandez 2
)

opisat trzy ich gatunki

w Meksyku. Niektdre z tyeh krajowych psdw byiy nieme, t. j. nie szczekalv.

Od ezasow Buffona wiadorao, v/. krajowey w Guyanie krzyzujq swe psy z ga-

tunkiem dzikim, jak si? zdaje z psem rakozernym ( Canis cancrivorus). Sir

Robert Schomburglc, ktory tak starannie zbadal te kraje, pisze mi: „Arawaak—
indyanie, mieszkajqcy blisko brzegu, opowiadali mi kilkakrotnie, ze dla popra-

wienia rasy psdw swycb, krzyzowali je z jakims dzikiin gatunkiem, a pokazy-

wano mi pojedyncze psy, ktdre z pewnoscia znacznie byiy podobniejsze do psa

rakozernego, anizeli do pospolitej rasy ps6w. Rzadko tylko chowaj% indyanie

psa rakoiernego do uiytku domowego. Ai, inny gatunek psow dzikich, ktdry

uwazain za identyczny z gatunkiem Dusicyon silvestris H. Smitha, uzywany

jeszcze bywa cz?sto przez pokolenie Arecunas do polowania. Psy indyan —
Taruma sa caikiem odmienne i podobue sq do chartow Buffam z St. Domingo".

Zdaje si? wi?c, ze tuziemcy w Guyanie oswoili pocz?sci dwa dzikie ga-

tunki i dzis jeszcze krzyzuja z niemi psy swe. Oba te gatunki nalezjj do typu

troje szC7.eni;}t czarnego wilka zabrali indyanie. Parry, Richardson i inni przytaczajp

przyklady dowolnych krzyzowafi wilkdw i psow we wsehodnicli czpiciach Ameryki Pdlno-

cnej. Seemann powiada w swej Podrdiy na J. K. M. B. Herald 1853, vol. II, str- 36, zo

wilk byl czpsto cliwytany przez eskimosow, w celu krzyzowania z psami, ktore zyskiwaly

przez to na wielkokci i siie. Lamare Picquot w Buletin de la Soc. d’Acclimat vol. VII,

str. 148, 1860, podaje dobry opis psa eskimoskiego i p6! krwi domowego.

‘) Fanna boreli-americana 1829, str. 73, 78, 80. Nott i Gliddon, Types of Mankind,

str. 383. Hamilton Smith przytacza w Naturalist's Libr. vol. X, str. 156 przyrodnika i podrfi-

inika Bartrama. Meksykafiski pies domowy jest takte, zdaje sip, podobny do wilka tego

kraju; jest to by6 moie wilk stepowy. Inny wiarogodny pisarz, J. K. Lord powiada (The

Naturalist in Vancouver Island 1886, vol. II, str. 218), te pies indyan Spokans w blisko-

Sci G6r Skalistych jest „bez kwestyi niczem innem, jak tylko oswojonym cayote czyli wil-

kiem stepowym (e. latrans)*.

*) Patrz Ililla doskonalij pracp o Alco czyli psie domowym w Meksyku, w Gossdd
Naturalist's Sejourn in Jamaica 1851, str. 329.

Dziela Karola Darwina.—ZmiennoSc zwierzat i roSlin. T. I. 3
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calkiem rdznego od wilkow pdtnocno-amerykanskich i europejskich. Staranny

badacz Bengger ») przytacza dowody na korzysc przypuszczema, iz w Ameryce

hodowano psa pozbawionego siersci, gdy po raz pienvszy ta cz?sc swiata zwie-

dzona zostala przez europejczykdw. Niektore z tych psdw w Paraguayu sa do-

tad ieszcze nieme, a Tschudi *) twierdzi, ze cierpia one w kordylierach od zim-

na Nagi ten pies jest jednak calkiem odinienny odtego, jaki jest zachowany

yr dawnych peruwianskich grobowcach i ktdrego Tschudi opisuje pod nazwa

C Incae oraz powiada o nim, ie znosit dobrze zimno i szczekal. Niewiadomo,

czv dwie te rdzne rasy psdw pochodzsj od gatunkdw krajowych Moznaby

przypuszczac, 4e gdy cztowiek po raz pierwszy przyw?drowal do Ameryki,

sprowadzil z sob% psy z kontynentu azyatyckiego, ktdre nie umiaty szczekac.

Poglad ten nie wydaje si? jednak prawdopodobnym, poniewaz krajowcy na

drodze swej z pdtnocy oswoili co najmniej dwa pdtnocno-amerykanskie gatun-

ki psdw, jak to widzielismy wyzej.

Zwrddmy si? do starego swiata, a zobaczyiny, ze niektore psy europcjskie

zblizaia sie bardzo do wilka. Tak, pies owczarski rdwniu w?gierskich, bialy

lub rdzowo-brunatny, posiada nos spiczasty, krdtkie stoj^ce uszy futro strz?-

piaste, ogon puszysty, a caty tak jest podobny do wilka, iz Paget, ktdry podaje

Lis jego, powiada, iz widziat w?gra, bionjcego wilka za psa. Jcitteles takze

wspomina o wielkiem podobienstwie wzajemnem wilka 1 psa w?gierskiego.

Psy owczarskie we Wtoszech musiaty bye takze niegdys bardzo podobne do

wilkdw; albowiem Columella (VII, 12) radzi trzymae biale psy i dodaj e: Paste*

album probat, ne pro lupo canem feriat“. Przytaczano rozmaite wypadki krzy-

iowania sie psa z wilkiera, a nawet Pliniuss twierdzi, iz gallowie uwiazywah

w pisach suki, aby si? z wilkami krzyzowaly s
). Wilk europejski rozm si?

w pewnym stopniu od pdlnocno-amerykanskiego i przez wielu zoologdw uwa-

4any jest za odmienuy gatnnek. Wilk pospolity z Indyj uwazany jest takze

przez niektdrych zoologdw za gatunek trzeci; a tu znajdujemy zndw wyrazne

podobienstwo pomi?dzy psami pariah pewnych okolic Indyj, a tym w.lkiem

indyjskiem
4
).

i) Historya naturalna ssijcych Paraguayu. 1830, str. 151.

Przytoczone w Poglijdach na nature Humboldta, T. I.

Paaet Travels in Hungaria and Transylvania, vol. I, str. 601, Jeittellea iauna

„ L snnarioris 1862 str. 13. PUrms llist. nat. Lib. VIII, cap. XI; o krzyiowamu

nsTw^amw^ Z'£***~ Hist Anim. Lib. VIII, , 28. 0 niew^liwych wy-

naturalnego krzyiowania sie ps6w z wilkiem w pobliiu Pirynejow, p. Mauduyt,

Poitiers, 1851, tak*e Pallas w Acta Acad. PetropoUt. 1780

P8 ' U,
*)

tr

przytaczam to wedlug doskonalego autorytetu, p. Blytha (pod pseudonirnem

Zoonbilus) w Indian Sporting Review. Oct. 1866, str. 134. lilyth pomada, ie uderzylo go

aSstwo pomieday ras, ps6w-parial. z ogonem p ?dzlowatym, na potnoco-zachodz.e

Cawnpore oraz wilkiem indyjskim. Potwierdza on to dalej wypadkami, dotyczijcemi ps6w

w dolinie Nerbudda.
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Co si? tyczy szakalow, Izydor Oeoffroy St, Hilaire >) powiada, io nie

mo4na wykazac stalej roznicy pomiedzy ich budowa a budow^ mniejszych ras

ps6w. Pod wzgledem sposobu iycia zblizaja si? one bardzo do siebie; oswo-

jone szakale, nawotywane przez pana swego, kroca ogonami, czolgaj% si? i rzu-

caja na grzbiet. Wachaja ogony innych psow i oddaja mocz na bok *).

Wielu doskonalycli przyrodnikdw od ezasdw Giildenstadta az do czasow

Ehrenberga, Hempricha i Cretzschmara bardzo silnie zaznaczato podobienstwo

pomiedzy naw'pot oswojonemi psami Azyi i Egiptu oraz szakalem. Tak np.

Nordmann powiada: Jes chiens d'Awhasie ressemblent etonnement a des cha-

cals
u Elirenberg

3
)
powiada, ze psy domowe Dolnego Egiptu 1 pewne psy

mumiowe maja swdj prototyp w gatunku wilka kraju tego (C. lupaster).

Z drugiej strony psy domowe w Nubii i pewne inne psy mumiowe pozostajjj

w najscislejszej zaleznosci z pewnym dzikim gatunkiem tej samej okolicy,

a mianowicie C. sabbar, przedstawiajacym tylko form? szakala pospolitego ).

Pallas twierdzi, ie szakal i pies na wschodzie krzyzujfj si? niekiedy dowolme;

a znany jest wypadek taki w Algieryi •). Wieksza ez?sc zoologdw zalicza sza-

kale Azyi i Afryki do rozmaitych gatunkow; niektdrzy iaczsjje wszystkie w je-

den gatunek. . ,

Dodam jeszcze, ie psy domowe na brzegu Gwinei s$ podobne do lisow

i nieme ®). Na wschodnim wybrzein Afryki, pomi?dzy 4 — 6° szerok. polud.

i mniej wi?eej w odlegtosci 10 dni drogi ku wn?trzu, jak donosi mi S. Erhardt,

trzymany bywanawpd* oswojony pies, kt6ry,wedlugtwierdzeniakrajowcow,po-

chodzi od podobnego zwierz?ciadzikiego. Lichtenstein 7
)
powiada, ze psybuszma-

ndw posiadajfj uderzajace podobienstwo, nawet w ubarwieniu (wyjfjwszy czarn%

pr?g? wzdtuz grzbietu) do C. mesomelas Afryki Poludniowej. E. Layard do-

nosi mi, ze widziat psa kaferyjskiego, ktdry bardzo byt podobny do psa

eskimosdw. W Australii 2yje Dingo tak w stanie oswojonym, jako te4 dzikim,

a jakkolwiek zwierz? to musialo bye pierwotnie wprowadzone przez cztowieka,

nale4y je wszakfce uwa£ac za form? eudemiczn^; albowiem szez%tki jego znajdy-

i\ Co do licznych i ciekawych Bzczeg6l6w, dotycz?cych podobieftstwa pomi?dzy

psem i szakalem p. Isyd. Geofroy St. Hilaire, Hist. Nat gba&r. 1860, T. ID, str. 101,

tnk2e Gervais, Hist. nat. des MammiKres, 1855, X. II, str. 60.

z, Gilldenstddt w Now. Comment. Acad, i’etropol. T. XX, pro anno 1775, str. 449.

3
) Przytoczoue przez Blainvilla w jego Osteogralii, Canidae str. 79, 98.

*) Wedlug It. Hartmanna ^czaszki psow mumiowych nie s? wcale podobne do cza-

szek szakalow* afrykaftskich (c. anthus, c. aureus, c. mesomelas, c. simensis- wszystkie po-

r6wnano z oryginalnami egzemplarzami Heuglina i innych), lecz podobne s% do czaszek

iyjiicych obecuie ps6w-pariah i chartdw, kt6re wywodzi si? od domowych ps6w Sta-

rotytnycn. „ , ...
B
) Patrz: Pallas w Acta Acad. Petropol. 1780, cz. II, str. 91. Co do Algieryi

p. Izydora Geoffroy St. Hilaire Hist. nat. g6n6r. T. Ill, str. 177. W obu krajach, szakal

samiec krzyiuje si? z suk.*j domow?.

«) John Barbut, Descriptions of the coast of Guinea, 1746.

i) Travels in South Africa, vol. II, str. 272.
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wane by wajq, wraz ze szczatkami zaginionycb ss^cych, jednakowo zachowauc,

tak 2e musiat on juz bye wprowadzonym od bardzo dawna >
).

Na zasadzie podobieristwa uawpbtoswojonyeh psdw roznych ludow do

dzikich gatunkdw, zyjacych tarn dotqd jeszcze, na zasadzie latwosci, z jaksj

czgsto sie krzyzuja, wartosci, jakij nadaja dzicy nawpot nawet oswojonym

zwierzgtom i na zasadzie innych wyzej przytoczonych okolicznosci, jakie sprzy-

jajfj oswajaniu psdw— bardzo jest prawdopodobnein, ze psy domowe na ziemi

pochodz% od dwdch dobrych gatunkdw wilka (mianowicie od gatunkdw C. lu-

pus i G. latrans), od dwdch lub trzech innych jeszcze watpliwych gatunkdw

tego ostatniego a mianowicie form europejskieh, indyjskich i polnocno-amcry-

kanskich), od conajmniej jednego lub dwdch poludniowo-amerykanskieh gatun-

kdw psdw, wreszcie od licznych ras lub gatunkdw szakaldw, a takze bye moze

od jednego lub kilku gatunkdw wymarlych. Ci autorowie, ktdrzy przypisuja

wielki wplyw dziataniu klimatu, jako takiego, mogijprzez to objasnic podobien-

stwo psdw domowych z krajowemi zwierzetami tycli samych okolic. Nie znam

atoli faktow, ktdre przemawialyby na korzysc tak poteznego wplywu klimatu.

Pogladowi, iz niektdre gatunki psdw zostaly oswojone w dawnych cza-

sach, nie mozna zarzucic, iz zwierzgta te z trudnoscisj si§ oblaskawiaj^. Co do

tego, przytoczytem ju£ fakta. Dodam jeszcze, ze szczenieta psa pierwotnego

(Canis primivaens) w Indyach obtaskawione zostaly przez Hodgsona *) i staly

si§ tak wrazliwemi na pieszczoty oraz okazywaly tyle inteligencyi, jakby jaki

piesek domowy tego samego wieku. Jak to juz wykazalismy i wkrdtce dalej

jeszcze zobaezymy, poraigdzy sposobem zyciapsdw domowych indyan pdlnocno-

amerykanskich oraz wilkow kraju tego, albo pomigdzy wschodnim psem pariah

oraz szakalem lub tei, pomi^dzy psami zdziczalemi w rdznych okolicach oraz

rdinemi gatunkami naturalnemi tej rodziny niema wielkiej roinicy. Obyczaj

atoll szczekania, ktdry u psdw domowych jest prawie powszcchnyra i ktdry

nie charakteryzuje zadnego gatunkn naturalnego rodziny psdw, stanowi, zdaje

si§, wyj^tek. Obyczaj ten zatraca si§ jednak latwo i zndw z latwosci^ bywa
osi^gany. Fakt onieinienia psdw dzikich na wyspie Juan Fernandez cz^sto by-

wa przytaczany; a mamy podstawe przypuszczac 8
), iz niemota wyst^pila w cia-

gu trzydziestu trzech lat. Z drugiej strony psy, ktdre Ulloa zabrat z wyspy

tej, nabyty napowrot obyczaj szczekania.

Psy sprowadzone do Anglii z nad rzeki Mackenzie i naleifcace do typa

C. latrans nie wyuezyly si^ nigdy porz^dnie szczekac. Lecz jeden, urodzony

Selwyn , Geology of Victoria w Journ. Geolog. Soc. T. XIV, 1858, str. 656 oraz

T. XVI, I860, str. 148, oraz M. Coy vr Annals and Mag. of nat. hist. 3 ser. vol. IX, 1862,

s. 147. Dingo r6ini si§ ud psiw Srodkowych wysp Polinezyi. Wediug Diffenbacha, pies

krajowy nowozelandzki r6z»i si$ tei od Dingo.
2
) Proced. Zool. Soc. 1833, s. 112; patrz tei co do ohtaskawienia wilka pospolitego

//. Lloyda, Ccandinavian adventures. Vol. I, str. 460 1854. Co do szakala patrz Gervais, Hist-

nat. des Mammifcres T. II, str. 61. Co do jaguara w Paragwayu, patrz dziclo Renggcra.
3
) lioulin, w Memoir, present, par div. Savans. T. VI, str. 341.
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w ogrodzie zoologicznym *) „wydawat tak donosny gtos, jak wszelki inny pics

tcgo samego wieku i tej samej wielkosci". Wedtug Prof. Nilssona *) mlody

wilk, wykarmiony przez suk?, szczeka. Izydor Geoffroy St. Hilaire pokazal

szakala, ktdry szczekal takim samym gtosem, jak pies pospolity 3
). G. Clarke

podal interesuj$c% wiadomosc o psach 4
), ktdre zdziczaly na Juan de Nova, na

oceanic Indyjskiw. „Catkiem utraciiy one zdolnosc szczekania, nie rnialy skton-

nosci do zycia towarzyskiego z innciui psami, a takze nie powrdcily do gtosu

po kiJkomiesi?cznem uwi?zieniu“. Na wyspie „t$cz^ si? one w wielkie gro-

mady i chwytaja ptactwo morskie z taksj zr?cznosci%, jak lisy“. Psy zdziczate

z La Platy nie oniemiaty; s$ one znacznej wielkosci, poluj$ pojedynczo lub

gromadnie i grzebiq, sobie norv dla ratodych 8
). Obyczaje te zblizajsj psy dzi-

kie z La Platy z szakalami. Pierwsze i ostatnie poluja albo pojedynczo lub

tei gromadnie i grzebiq nory 6
). Na wyspach Juan Fernandez i Jouan de Nova

oraz w La llata te psy zdziczate nie s$ zabarwione jednostajnie 7
). Zdziczate

psy z Kuby Poppig opisuje wszystkie prawie jako majijce barwe mysia, z krot-

kiemi uszami i jasno brunatncmi bt?kitncmi oczarai. Ham. Smith 8
)

powiada,

ze dzikie psy z S. Domingo sa tak wielkie jak charty, s$ jednostajuej, bladej,

bt?kitno popielatej barwy, mate maja uszy i wielkie jasno brunatue oczy. Na-

wet dziki Dingo, pomimo, iz tak dtugo juz byt naturalizowany w Australii Jest

bardzo zmienny w ubarwieniu swcm“, jak mi donosi P. P. King. Pewien cho-

wany w Auglii pdtkrwi Dingo 9
)
okazywat sktonnosc do grzebania nor.

Z wszystkich wyiej przytoczonycli fakt6w widzimy, 2e powr6t do dzikiego stanu nie

daje nain iadnej wakazowki co do barwy i wielkoici pierwotnej formy rodowej. Przez

pewien wszakte czas sijdzitem, ie fakta, dotyczgce barwy psow domowyck, mogij rzucii

niejakie Swiatto na ich poczijtok, i godne s$ przytoczoia; wskazuj? one, ii nawet u takicb

oddawna jut i na wskroS oswojonych zwierzijt, jak psy, nbaiwienie podlega pewnym pra-

wom. Czarne psy, z nogami brunatno zoltemi, bez wzgl?du na to, jakie jest ich pocho-

dzenie, maj? prawie stale brunatno ioltij plain? w wewn?trznym, gornym kfjcie oka, w po-

dobny sposob sq. zwykle zabarwione wargi ich. Widzialem dwa tylko wyjfjtki z tego

prawidta, u lcgawca i u pinczera. Jasno brunatue psy maj$ cz?sto ja&niejsz?, 26!to

brunatnq plain? po nad oczami, niekiedy plama ta jest biata, a u pewnego mieszafica

pinczera plama by la czarn.7. Mr. Waring byt taskaw zbadai dla mnie pi?tnaScie chartftw

i) Martin. History of the Dog. s. 14.

Prztoczone przez L. Lloyda w Field Sports of North of Europe. Vol. I, s S87.

*) Quatrefages, Soc. d'Accliaiat. 11 May 1863, s. 7.

4
) Annals and Mag. of Nat. Hist. vol. XV, 1846, s. 140.

5
)

Azara, Voyages dans 1‘Amer. mirid, T. I, str. 381. Spostrzeienia jego potwier-

dza Rengger. Quatrefages wspomiua 0 suce, sprowadzonej z Jerozolimy do Francyi. Wy

grzebala ona sobie nor? i rzncila w ni$ szczeni?ta; p. Discour‘s Exposition de Baces cani-

nes. 1866, s. 3.

») Co do tego, ze wilki grzebiij nory p. Richardson, Fauna boreali—americana s. 64

i Pechstein, Naturg. Deutschl. B. I, s. 617.

7
j Poppig, l’odr6z do Chile, T. I, s. 290. G. Clarke, n. i m. i Rengger s. 165.

•) Dogs, w Nat Lib. T. X. s. 121.

9
) Low, Domesticated Animals, s. 660.
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w Suffolk. Z tych jedenaScie bylo czaruych, lub czarnycb i biatych, albo plamistycb, a ta

nie miaty plam ocznyeh; trzy zat byly czerwone, oraz jeden bl?kitno lupkowy; a te ezte-

ry posiadaly cieuine plamy po nad oczami. Jakkolwiek plamy te rozuisj si? pod wzgl?-

dem barwy, maj$ wszakze wielkfj sklonnoSi do barwy z61to brunatnej. Na dowdd
tego przytocz?, 4e widzi&tem legawce, wyzta setters, dwa psy owczarskie z York,

wielkiego psa mieszaAca i kilka ps6w, uzywanycb do szczwania lisow, ktore byty

zabarwione na czarno i bialo, bez wszelkiego Sladu barwy 261to brunatnej, z wyjfftkiein

plamy po nad okiem a niekiedy wielkiej plamy na nogack. I'akta te oraz licz-

ne inne dowodz? wyraznie, ie zabarwienie n6g oraz plamy oczne poznstajij w pe-

wuej zaleJnoSci wzajemnej. U rozuyeh ras obserwowalem stopniowe przej&cia od wy-
padkow, gdzie cata twarz zabarwiona byla na zolto brnnatno do zupelnego pierScie-

nia dokola oczn 1 wreszcie do malej plamki po nad wewn?trznemi, gorneini kataxi

oczu. Plamy wyst?puj% u roznych podras pinczerow i legawcow (spaniels), u wyilow
setterbw n r&znego rodzaju ogarow wt$cznie z niemieckim jamuikiem, u ps6w owczar-

skicb, u mieszaAca, ktorego rodzice plam nie mieli, a czystej krwi brytana (lecz

w tym wypadku plamy byly prawie biate) oraz u chartow. Czarne i 261to brunatne char-

ty sq. wprawdzie bardzo rzadkie, jednakze Mr. Warwick zapewniat mi?, 4e w wyScigach

kaledonskich (Caledonian Champion meeting) w kwietniu 1860 r. przyjmowat udziat pies

,zabarwiony zupeluie tak samo, jak czarny i zdlto brunatny pinczer*. Mr. Stcinhoe na

proSb? moj? przyjrzat si? psom w Cbiuacb, w Amoy i znalazl psa brunatuego z toltemi

plamami po nad oczami. Pulkownik H. Smith l
) podaje rysunek wspanialego, czarnego

brytana z Xybetu z zolto brunatn? pr?g? po nad oczami, nogami i wargami; a co dzi-

wniejsze, Alco — krajowego psa meksykaftskiego, przedstawia on barwy czarnej i biatej,

z wijzkiemi, tolto brnnatnemi pierScieniami dokola ocz6w. Na wystawie psow w Londy-

nie w maju 1868 moina bylo widzied tak zwanego psa leSnego (forest dog) z potnoco-

zacbodniego Meksyku, posiadajijcego blade, zolto brunatne plamy po nad oczami. Wyst?.

powanie tych i61to brunatnych plam u ps6w tak bardzo rfiinych ras, iyjfjcych w rozmai-

tych cz?&ciacb iwiata, stanowi fakt nadzwyczaj interesujfjcy

Zobaczymy pdzniej, szczegolniej w rozdziale o got?biach, te rysnnki zabarwione

odzicdziczajq si? bardzo SciSle i ze cz?sto pomagaj? nam do wykrycia pierwotnych form

ras naszych zwierzqt domowycb. Gdyby wi?o jakib%dz dziki gatcnek rodziny psow po-

siadat takie 261 to brunatne, wyrazne plamy po nad oczami, moznaby przypuszczad, 4e

przedstawia on form? rodowq wszystkich naszych ras domowycb. Lecz przejrzawszy liczne

tablice kolorowane i caly zbiir wypchanycb egzemplarzy w Muzeum BrytnAskiem, nie mo-

glem nigdzie znale26 gatunku zabarwionego w podobny sposob. Bezwqtpienia mozliwem

jest, 2e jakiA gatanek wymarly zabarwiony byl w podobny sposdb. Lecz jeSli z drugiej

strony przyjrzymy si? rozmaitym gatunkom, wystqpi dla nas dosy6wyra2nie najaw zwiqzek

pomi?dzy 26!to brunatnemi nogami i pyskiem, zabarwionym w podobny sposdb, rzadziej

zaS pomi?dzy czarnemi nogami i czarnym pyskiem, a to og61ne prawo nbarwienia wyjaSnia

do pewnego stopnia podane wyzej wypadki wsp6Iczynno&ci (korrelacyi) pomi?dzy plamami

ocznemi i barw? n6g. Frocz tego niektdre szakale i lisy posiadaj? Mad bialego pierSeie-

nia dokola ocz6w, jak np. Cams mesomelas
, C aureus i sijdzqc z rysunkow H. Smitha

C. Alopex i C. thaleb. Inne gatunki maj? Mad czarnej linii po nad kqtarni ocznemi, jak

C. variegatus, cinereovariegatus i fulvus, oraz dziki Dingo. Wnosz? ztyd, ze sk!onnoS6

u r62nych ras ps6w do 2otto brunatnych plam po nad oczami, analogiczna jest do wypad-

ku, zaobserwowanego przez Desmaresta, a mianowicie, 2e gdy na jakimb?d£ psie wyst?-

*) The Naturalist's Library. Dogs. Yol. X, str. 419.
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pnje biala barwa, koniec ogona zawsze jest biatym _de manure 4 rappeler ia tache ter-

minate de meme couleur, qui caractArise la plapart des Canidessauvages**
’).

Twierdzono, ze nasze psy domowe nie mog% pochodzie od wilkow lub

szakaldw dlatego, be czas trwania ciazy ich jest rdznym. Co do rdznic tycli,

opierano si§ na danych, przytoczonych przez Buffona, Oiliberta, Bechsteina

i innych. Wiadomo jednak teraz, be dane te sa bledne, ze okres ten u wilka

szakala i psa jest tak zgodnym, jak tylko moznaby si^ bylo tego spodziewad;

albowiem do pewnego stopnia jest on w ogdle zmienny *). Tessier, ktdry przed-

miotowi temu poswi^cil wiele uwagi, podaje dla ciazy psa wahanie czterodnio-

we. W. D. Fox donidst mi o trzech dokfadnie zaobserwowanych wypadkach,

dotyczij,eych psdw wodnych, gdzie suka raz tylko dopuszczonq. byla do psa.

Nie licz^c tego dnia, lecz bior^c za to w rachubg dzien urodzenia, ci^za trwata

59, 62 i 67 dni. Przeci§tny okres ciazy wynosi szescdziesiqt trzy dni. Bdlin-

geri sadzi jednak, ze tyczy si§ to tylko wielkich psdw, ze u mniejszych ras trwa

cifjza tylko 60— 63 dni. Mr. Eyton dobry znawca psdw, donosi mi takze, ze

u wi^kszych psdw czas cisjzy trwa cz^sto dluzej nii u matych.

Fr. Cuvier zrobit zarzut, ze szakal nie mdglby zostac oswojonym przez

cziowieka, w skutek odrazaj^cej woni swej; dzicy nie s$ jednak na to wrazliwi.

Stopien woni jest prdcz tego bardzo zmiennym u rdznvch gatunkdw szakala ®),

a H. Smith utworzyl oddziat grupy tej, opierajac si§ wlasnie na tem, be przed-

stawiciele jego nie wydaja odrazaj acej woni. Z drugiej zas strony psy np. pin-

czer szorstko i gladkowlosy zachowuj% si§ pod tym wzglgdem bardzo rozmai-

cie; a Godron przytacza, ze nagi, tak zwany turecki pies, wydaje silniejsz$

won, niz inne psy. Izydor Geoffroy 4
)
doprowadzit do tego, be pies wydawat

takij. won, jak szakal, a mianowicie dlatego, ze karmiony byt raigsem snrowem.

Pog4d, iz nasze psy pochodz§ od wilkdw, szakaldw i dzikich gatunkdw

poludniowo amerykanskich napotyka trudnosc daleko wazniejsz^. S$dz%c

z bardzo rozpowszechnionej analogii, zwierz^ta te nie w stanie domowym po-

winnyby bye przy krzyiowaniu do pewnego stopnia nieplodnemi, a ci wszysey,

ktdrzy uwazaj^ zmniejszanie si§ plodnosci form krzyzowanych jako nieomylne

i) Przytoezone przez Oervais
,
Hist Nat. de Hammif. T. If, str. 66.

*) J. Hunter wykazal, 4e ten przydlugi okres siedemdziesi$ciu trzech dni, jaki po-

daje Buffon, daje si$ latwo wyjainiA tem, ii suka w ciqgu szesnastu dni wiele razy do-

pnszczala do siebie psa (Philos. Trans. 1787, s. 253). Wedlug Huntera okres ciijiy u mie-

szaAca wilka i psa wynosit sze&Adziesiqt trzy dni (Philos. Trans. 1789, str 160), albowiem

samica ta dopuszczala do siebie psa kilkakrotnie. Cuvier znalazi (Diction class. d‘hist.

nat. T. IV, s. 8), 4e u wilka ciqza trwala dwa miesiqce i kilka dni, co zgadza siq z psem.

Iz. Qeoffroy St. Hilaire, ktory rozebral calq tq kwestyp (Hist. Nat. GAnAr. T. Ill, str. 112)

powiada, ie z obserwacyj w Jardin des Plantes okazalo sig, iz n szakala ciqia trwa 60

do 63 dni, jak u psa.

•) P. h Geoffroy St. Hilaire, Hist, nat gAnAr. T. Ill, p. 112 o wqchu szakala. —
Ham. Smith w Nat. Lib. vol. X, s. 289.

*) Przytoczone przez Quatrefage'a w Bull Soc. d'Acclim. 1863.
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kryteryum rdznicy gatunkowej, uwazac b?d$ podobna nieptodnosc jako prawie

pewna. B$dz jak bsjdz, w krajach, jakie zwierzeta te wspolnie zamieszkuja

trzymaja si? one oddzielnie. Z drugiej jednak strony wszystkie psy domowe,

ktore uwazaray za pochodzsjce od kilku roinych gatunkow, o ile wiadomo, sa

wzajemnie pfodne. Broca 1
)
atoli stusznie zauwafcyt, ze plodnosc pokolen mie-

szaiicdw psdw nigdy nie byfa badan^ z taka starannosci^, jaK% uwazamy za ko-

nieczna przy badaniu krzyfcowania gatunkow.

Nieliczne tylko fakty prowadza do wniosku, ze pobudzenia ptciowe oraz

zdolnosd reprodukeyjna rdzno ssj przy krzyzowaniu rozmaitych ras psow, nie

bacz^c ju2 na to, ze saina wielkodd ciata utrudnia ptodzenie. Sa one uast?pu-

jace: meksykanski Alco a
)
nie lubi widocznie psdw innych gatunkow, ale bye

moze, te scisle bior§c, nie jest to brak pobudzenia plciowego; uagi pies krajo-

wy z Paraguayu miesza sie, wedtug Renggera mniej z rasami europejskiemi,

aniSeli te ostatnie pomi?dzy sobij. 0 niemieckim szpie-dogu powiadaja, ze la-

twiej dopuszcza do siebie lisa, aniZeli inne rasy; a Hodglcin twierdzi, ze saraica

Dingo w Anglii zwabiala do siebie dzikie Iisy. Jesli mozna si? spuscic na

twierdzenia te, w takim razie przemawiaj% one za pewnym stopniem zrdznico-

wania si? ptciowego w rasach psdw.

Wszelako pozostaje jeszcze fakt, ze nasze psy domowe, w zewn?trznej

swej budowie tak bardzo roznijj.ee si? pomiedzy soba, sa wzajemnie znaeznie

plodniejsze, anizeli mamy podstaw? sadzic o ieh przypuszczalnych dzikich

przodkach rodowych. Pallas przyjmuje 8
), ze dlugotrwale oswojenie usuwa

nieplodnosc, jakfj. gatnnek rodowy okazywal natychmiast po selnvytaniu. Na

poparcie tej hypotezy nie mozna wprawdzie przytoczyc iadnych okreslonych

faktdw, zdaje mi si? jednak, ze nie bacz^c na dowody dotycz^ce innych zwie-

rz^t domowych, wielka ilosc faktdw przemawia tak silnie na korzysc pogtydu,

te nasze psy domowe pochodz$ od kilku dzikich pokolen — te sklonuy jestem

przypuscic prawdziwosc tej hypotezy.

Z teory§ pochodzenia naszyeh psdw domowych od kilku dzikich gatun-

kdw wi^e si? inna jeszcze pokrewna trudnosd, a mianowicie, ze nie sa one

calkowicie ptodne przy krzyzowaniu ze swemi mniemanemi formami rodowemi.

Doswiadczeu nie przeprowadzono tu dot^d porz^dnie. Nalezaloby np. psa w?-

gierskiego, ktdry tak bardzo jest podobny z wygladu zewn?trznego do wilka

europejskiego, krzy2owac z wilkiein tym, indyjskie psy pariah — z wilkami in-

dyjskiemi i szakalami i podobnie tez w innych wypadkach.
f
le nieplodnosc

pomi?dzy pewnemi formami ps6w i wilkami oraz innemi przedstawicielami ro-

dziny psdw bardzo jest mala, dowodza tego dzicy, ktdrzy zadaja sobie trnd

•) Journ. de la Physiologic T. XI, s. 385.

*) p. Hilla opis tej rasy w Gossa Jamaica s. 838. Rengger — ss$ce Paraguayu

8. 153. Co do szpic-dogiw p. Rech.ifeina Naturg. Deutschl. 1801. B. I. Co do Iloilgkin.ta

p. The Zoologist T. IV, 1845/46.

•) Acta Acad. Petrop. 1780. Ps. IF, s. 84, 100.
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krzyzowania ich. Buffon otrzymat cztery kolejne pokolenia z wilka i psa,

a mieszance byly pomiedzy soba catkiem ptodne J
). Niedawno atoli Flourens 2

)

stanowczo si? przekonat na zasadzie licznych doswiadczeri, ze mieszance wilka
i psa, lcrzy4owane z sobq, staja si? nieptodnemi w trzeciem pokoleniu, mieszance
zas u szakala i psa w czwartem. Lecz zwierzeta te byty w ciasnej niewoli,

a jak to zobaczymy w pdzniejszym rozdziale, liezne zwierzeta dzikie stajq si?

w niewoli w pewnym stopniu lub nawet catkowicie nieptodnemi. Dingo, ktory

w Australii dowolnie krzyzujqc si? z naszemi wprowadzonemi tarn psami, roz-

mnazat si?, nie okazywat si? ptodnym ani razu w Jardin des Plantes, pomimo
wielokrotnych krzyzowan 3

). Psy z Afryki Srodkowej, ktdre sprowadzil z so-

bq, major Denham 4
),

nie rozmnazaty si? wi?cej w Tower Londynu; a podobna
sktonnosc do nieptodnosci mogtaby si? tez udzielic mieszanemu potomstwu
dzikiego zwierz?cia. Prdcz tego, w doswiadczdniach Flourensa krzyzowano
mieszancdw przez ciqg trzech lub czterech pokolen w sposdb jaknajscislej

krewniaczy; a jednak okolicznosc ta, jakkolwiek z pewnosciq powi?ksza
sktonnosc do nieptodnosci, zaledwie zdotataby wyjasnic rezultat ostateczny,

biorqc nawet do pomocy niewol?—gdyby nieistniafa pierwotna juz sktonnosc: do
zmniejszauia si? nieptodnosci. Przed kilku Iaty widziatem w ogrodzie zoolo-

gicznym Londynu suk?, pochodzqcsi ze skrzyiowania psa angielskiego i szaka-

la, ktora nawet w tem pierwszem pokoleniu byta tak nieptodna, ze jak mi?
str64 ogrodu zapewnit, ani razu nie okazywala prawidtowej rui. Wszelako
posrdd licznych przyktaddw ptoduosci mieszanedw dwu tych zwierzqt, wy-
padek ten byt z pewnoscia wyjqtkowym. Przy wszystkich prawie doswiadcze-

niach nad krzyiowaniem zwierzqt istnieje jeszcze tyle wqtpliwosci, te nadzwy-
czajnie trudno jest dojsd do jakiegobqdz pozyty wnego wniosku. Jednakze wy-
nika z nick, zdaje si?, ie ci, ktdrzy uwafcajq psy nasze za potomkdw wielu ga-

tunkdw, nietylko muszq przyjad, ie potomkowie w dtugotrwatej hodowli traca

wszelkq sktonnosd do nieptodnosci przy krzyzowaniu, lecz takze, ze pomi?dzy
pewnemi rasarai psdw i niektdremi z icli mniemanych przodkow rodowych za-

chowat si? pewien stopieii nieptodnosci, a moze nawet zostat nabytym.

») Brocca wykazal (Journal de Physiologic T. II, s. 353), ze doiwiadczenia Buffona
cz?sto bl?duie byly przedstawiane. Co do plodnoSci krzyiowanyeh ps6w, wilk6w i szaka-

16w Brotca zebral wiele faktow (w p. m. s. 890— 395).

*) Flourens
,
de la longAvitd hnmaine 1855, s. 143. Blytk opowiada (Indian Sporting

Review, v. IJ, s. 137), ie widzial w Indyach kilka mieszaAcdw z psa pariah i szakala

oraz z jednego z tych mieszaAcow i pinczera. tluntera doSw. nad szakalem ssj zuane.

P. tei Iz. Geoffrey St. Hilaire Hist. Nat. gAner. T. Ill, str. 217; mieszahee szakala byly
ptodne w ciijgu trzech pokoleA

*) Wedlug autorytetu F. Cuviera, ktorego przytacza Broun w Hist. Nat. T. II, s. 164.

*) W- C. L. Martin
,
History of the Dog. 1846, s. 203. Philip. P. King, ktory mini

sposobnoSA robicnia wielu obserwae.) j, donosi mi, ze Dingo i psy europejskie w Australii

CZfSto si§ krzyzuja

Dziela Karola Darwina.—Zmienno&A zwierzijt i ro&lin. T. I, 4
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Pomimo trudnosci, zawarte w dwoch ostatnich twierdzeniach, dotycz^cych

plodnosci, wieksza cz?sc dowoddw przeinawia stanowczo na korzysc wielora-

kiego.'pocz^tku psa naszego, zwtaszcza jesli zwazymy, jak nieprawdopedobnem

jest, aby cztowiek na catej ziemi z tak szeroko rozsiedlonej, fatwo oswoie sie

dajijcej i pozytecznej grupy, jak% jest rodzina psow, mial tylko jeden gatunek

oswoie, a dalej, jesli wezmiemy pod uwag? nadzwyczajnie dawny wiek rozraai-

tych ras, a szczegdlniej nadzwyezajue podobieiistwo, zachodzace tak w zewno-

trznej budowie jako tez w sposobie zycia pomi?dzy psarni doinowemi roznych

krajdw, a gatunkami dzikiemi, obecuie jeszcze kraje te zamieszkujijcemi.

Roznice pomi?dzy rozmaitemi rasami psow.

Jesli rozmaite rasy pochodzsj od rdinych dzikich szczepdw, natenezas r6-

inice pomi?dzy nierni dajsj si? oczywiscie objasuic do pewnego stopnia przez

rdinice ieh przodkow rodowych. Tak np. ksztalt eharta mozna w cz?sci wy-

jasnic pochodzeniem od jakiegos zwierz$eia, podobnego do wiotkiego abisyn-

skiego C. simensis J

)
z wydluzonym ogonem, postac wiekszyeh psow — pocho-

dzeniem od wilkow wi?kszych, mniejszych zas i Ifcejszych psow—od szakalow.

Zdotalibysmy moze w ten sposdb wyjasnic pewne roznice konstytucyonalne

i klimatyezne. Bytoby to jeduak bardzo bl?duem, gdybysmy nie chcieli przy-ja**
5 4e prdez tego* formy ulegly takze wielkim przeinianom *). Krzyfcowanie

rozmaitych pierwotnie dzikich form rodowych oraz ras, utworzonych pozniej,

powi?kszyto prawdopodobnie ogdlna ilosc ras i jak to zaraz zobaezymy, nie-

ktdre z nich znaeznie zmodyfikowalo. Samem tylko krzyiowaniem nie ino*emy

objasnie sobie powstania takich form krancowych, jak pelnej krwi charty, oga-

ry buldogi, legawce z Blenheim, pinezery, mopsy i t. d.; musimy zatem przy-

j
A ie zardwno, a moze wiecej jeszcze odmienne formy istniaty niegdys w na-

turze. Ale uikt chyba nie b?dzie smial twierdzic, io takie formy nienaturalne

istniaty niegdys w dzikim stanie lub istnied mogly. Jesli pordwnaray je

ze wszystkiemi znanemi przedstawicielami rodziny psdw, okaza one szczegdluy

i nienormalny poczatek. Nie znany jest zaden wypadek, gdzie dzicy trzymali-

by takie psy jak ogary, legawce, prawdziwe charty; sa one produktem dtugo-

trwatej cywilizacyi.

]lo46 ras i podras psa jest wielk? Youatt opisuje np. dwana&cie gatunkdw char-

ts Nie chc? prftbowad wyliczad i opisywad odmian, albowiem nie molemy wcale

okre&lid, jak wiele rdinic tych nslely kla&d «a karb zmiennoici i pochodzenia od roinych

form rodowych. Wnrto jednak w krdtkoSci przytoczyd kilka punktdw. Zacznijmy od cza-

szki; otdi Cuvier ») powiada, ie ze wzgl?du na ksztatt roinice s» .silniejszc aniieli po-

i) Kilppel, Nowe krfgowce Abissynii 1835—10; Ss*ce, s. 39, tab. XIV. Egzemplarz

tego pifknego zwierz. znajd. si? w Brit. Musenm.

*) Nawet Pallas przypnszcza to; p. Acta Acad. Petropol. 1780, str. 93.

*) Przytoczone przez Iz. Geoffroy St. Hilaire
,
Hist. nat. gdn. T. Ill, s. 463.
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miedzy wszelkiemi gatunkemi dzikiemi tego samego rodzaju naturalnego*. Wzajemny sto-

sunek rozmaitych koici, skrzywienia szcz?k> dolnej, potoienie guzftw stawowych w stosun-

ku do plaszczyzny z?b6w (na czem F. Corner opart klasyfikucy? swojq), au dogow ksztalt

tylnej jej gat?zi, ksztatt luku twarzowego, row6w skroniowych, polozeme potylicy-wszy

stko to j«t bardzo zmienne >)• w wymiarach mozgbw u psow, u ras wielkich

i matycb, s? „prawie zdumiewajqce*. „Jedne pay maj? mozgi wysokie 1 zaokrqglone, gdy

tymczasem inne posiadaj? mozgi ..izkie, dtugie i zw?ione na przodzie". W tym ostatn.m

wvpadku .platy w?chowe widoczne s? do polowy swej dtugoSci, gdy s?ogl?damy na mozg

z gory u innych za6 ras s? one caikiem zakryte przez pblkule" *}. Pies posiada wlaftciwie

Jm par z?b6w trzonowych w gornej szcz?ce oraz aiedem w dolnej; lecz rozmaici natura-

lised widzieli nieraz dodatkow? par? w gftmej szcz?ce »); Germs przytacza, ze s? pay

qui on sept paires de dents superieurs et huit infSrieures*. Blamville ) podaje dokladne

szczeWdy o cz?stoici tego zboczenia w liezbie *?b6w i wykazuje, ie uie zawsze ten sam

zab jaat nadmierny. Wedlug U. MUera ») u ras krotkopyskirh z?by trzonowe stoj?

akoSnie, gdy tymezasem u dtugopyskich stoj? podtuioie, z wolnemi przerwami. Nag., tak

zwany pies egipski czyli turecki posiada uz?bienie bardzo niezupelne mekiedy ma on

z kaidej strony tylko po jednym z?bie trzonowym. Jeili jest to charakterystyczuem dla

rasy tej, musi to by6 uwaianem jako potworno46. Girard 7
), kt6ry po4wi?cit, zdaje si?,

przedmiotowi team wiele nwagi, przytacza, ie czas przebijania si? z?bow ostatecznych

roinym jest u rozmaitych ras pa6w i wyst?puje wczeiniej u psow wi?k*zycb. Tak np. dog

otrzymuje ostateezne swe uz?bienie na czwarty lub pi?ty miesiqc, legaw.ee za4 dop.ero

w sibdmyu) lub bsmym miesiqcu.

Co do rbinic podrz?dnych, nie trzeba przytaczad wiele d .wod6-- . Izydor Geoffrey

wykazal e
), ie niektfire psy s? szeM razy dtuzsze od innych (bez ogona), oraz ie stosu-

nek wysokoSci do dlugoS. i ciala waha si? od 1 : 2 do 1 : 4. U szkockiego ogara, niywa-

nego do szczwania jeleni, Dtnieje uderzajqca i dziwna rolnica pomi?dzy samcem i sarnie? •).

Wiadomo powszechnie, jak bardzo a? zmiennemi uszy n rbznych ras, oraz ze z silniejsaym

ich rozwojem zanikaj? mi?4nie ich. U niektirych ras psow opisuj? gl?tok? brbzd? po-

mi?dzy otworami noaowemi i wargami. Wedlug F. Cuviera, na ktorego antorytecie opie-

raj? si? tez dwa tylko co przytoczone spostrzeienia, ilo66 kr?g6w ogonowyoh waha si?,

a u psow owczarskich caikiem brak ogona. Jlo46 sutkow waha si? od si.dmiu do dziesi?-

ciu. Daulenton zbadat 21 ps5w i znalazt osiem razy po kaidej stronie pi?6 sulkbw, osiem

razy z kaidej strony po cztery sutki, u poz. stalych za4 z.kaidej strony nierown? ilo46 >°).

Psy posiadaj? wtaiciwie z przodu po pi?6 palcow, w tyle po cztery. Cz?sto jednak na tyl-

nych nogach znajduje si? piqty, a F. Cuvier przyjmuje, ie jeili wyst?puje pi?ty palec,

>) F. Cuvier w Annals du MusAum, T. XV1I1, s. 337. Godron, de 1‘espAoe T. I

i Ham. Smith w Nat. Lib
,
T. IX, s 101.

i) Dr. Burt Wilder „Americ. Assoc. Advanc. of Science* 1873, s. 236, 239.

») Iz. Geoffrey St. Hilaire, Hist, des Anomalies 1832, T. I, s. 660 Gervais Hist,

nat. d. Maunuf. T. II, 1885. Blaiuville znalazt takie nadmierny z?b trzonowy (Osteograp.

C'anidae s. 137).

4
)

Osteographie; Canidae s. 137.

6
) Wurzburg. Medic. Zeitschr. 1860 B. I, p. 265.

«) Yarrel w Proced. Zool. Soc. 1833. Waterhouse pokazat mi czaszk? psa takiego;

miata ona z ksidrj strony po jednym z?bie trzonowym oraz kilka niezupelnych siekaezy.

7
) Przytoczone w The Veterinary, London T. VIII, s. 415.

•) Hist. nat. gAn. T III, s. 448.

W. Scrape, Art. of Deer Stalking, p. 354.

®) Przytoczone przez Hamil. Smitha w Natnr Libr. T. X, s. 79.
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wledy istuieje te2 czwarta kostka klinowa. W tym wypadku wielka koS6 klinowa poduos
\

si? niekiedy i posiada na wewnptrznej s’.vojej stronie wielkij powierzchuip stawowat; dla koSci

skokowej i astragalus'), tak ze nawet odno&ne pobjczenie ko&ei, najpewnieisza ze wszystkich

cech, ulega zmianom. Jednakze te modyftkacye na nogach ps6w nie posiadaj^ wielkiego zna-

czenia, gdyi, jak to wykazat BlainviUe *), nalezy je uwaiad jako potwornoSei. one je-

dnak interesujfpce, gdyz pozostajij we wspotczynnokci (korelacyi) z wielkotciij ciala; albo-

wiem daleko cz?Sciej wyst?puj$ u dogow i innych ras psow, auizeli u malych pieskow.

Jednakze i blisko spokrewnione odmiany zachowuj$ sip pod tym wzglpdem odmiennie. Tak

np. wedlug Hodgsona, czarno i z6lto brunatna odraiana Lassa, doga tybetaftskiego posiada

pipty paleo, gdy tymczasem pododmiana Mustang nie posiada tej cechy. Przestrzefi, na

ktorej skdra rozwija sip pomipdzy palcami jest rbwniez bardzo zmienmj, jednakze powrb-

cimy jeszcze do tego punktu. Katdy wie o tem, jak bardzo r6ini% sip pomipdzy sobp

rozmaite rasy w bystroSci zmyslow, oraz odziedziczonych obyczajacli. Busy przedstawiajs

tei pewne konstytucyonalne roinice. Youatt *) powiada, te .pulsjwaha sip bardzo u rbi-

nych ras oraz stosownie do wielkokci zwierzpcia“.

Rozmaite rasy ps6w podiegajp w roinych krajacb rdznym chorobom. Z pewnokcip

przystosowujp sip one do rozmaitych klimat&w, w ktbrych iyjij przez dlugi czas. Zaslu-

guje na uwag? okolicznoW, ze wipksza czpS6 uaszych najlepszych ras europejskich pogor-

sza sip w Indyach 3
). 11. Everest spdzi *), ie nikorau nie udalo sip utrzymad dlugo przy

zyciu w Indyach psa neufunlandzkiego. To samo stosnje sip tet nawet do Przylpdka Do-

brej Nadziei, wedtug Lichtensteina s
). Dogi tybetaftskie karlowaciejp na riwninach Indyj

i mog$ tylko iyt w gorach 6
) Lloyd twierdzi 7

), ie robiono dokwiadczenia z naszemi

czystej krwi wytlauii buldogami, Iecz przekonano sip, ie nie mogp zuie£6 chloddw pot-

nocno-europejskich.

Gdy zatera widzimy, pod wzglcdem ilu cech rasy psow roZiiia sio od siebie

i gdy przyporanimy sobie zdanie Ouviera, zo czaszki ps6w ro£nia sic wzajemnie

wigcej, anizeli gatunkow jakiegobqdz innego rodzaju, adalej, gdy przypomnitny

sobie, jak bardzo podobne sq kosei wilka, szakala, lisa i innych przedstawicieli

rodziny psdw—gdy uwzglgdnimy to wszystko, dziwiii si<j b$dziemy statosci panu-

jqcego przekonania, ii rasy psdw nie rdzniq si§ od siebie pod wzgl^dem iadncj

waznej cechy. Oervais, s<jdzia tak kompetentuy, powiada 8
): „Si Ton prenait sans

contrdle les alterations dont chaeun de ces orgaues est susceptible, on pourrait

eroire, qu’il y a entre les chiens domestiques plus grandes que celles, qui sepa-

rent aitleurs les especes, quelquefois rnfirae les genres". Niektdre z wyinienio-

i) BlainviUe

,

Ostdographie, Canidae s. 134. F. Cuvier Ann. du Museum T. XVIII,

s. 342. Co do dogdw p. II. Smith Nat. Lib. v. X, s. 218. Co do doga tybetaftskiego

p. Hodgson w Journ. Asiat. Soo. Beng. v. I, 1832, s. 342.

*) The Dog 1845 s. 186. Co do chordb, Youatt (str. 167) twierdzi, te chart wloski

„cierpi bardzo" na polipy w macicy i pechwie. Legawiec i mops chorujp czpsto na oskrze-

la (str. 182). SktonnoSc do wScieklizny bardzo jest r6zu% u rozmaitych ras. Patrz tez

Hutchinson on Dog Breaking 1850, s 270.

3) p. Youatt, on the Dog s. 15. The Veterinary, London, vol. XI, s. 235.

*) Journ. of Asiat Soc. Beng. vol. Ill, s. 19.

s
)

Travels vol. II, s. 15.

*) Hodgson: Jonrn. Asiat. See. Beng. voL I, s. 342.

7
)

Field Sports of the North of Europe vol. II, s. 165.

*) Hist. uat. de Mamm. 1855, T. II, s. 66, 67.
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nych wyzej rbznic sq, pod pewuym wzgl^dem rnalej stosunkowo wagi; uie cha-

rakteryzujq one bowiem okreslonych ras. Nikt nie przyjmuje tego dla z^bdw

nadmiernyeh lub tez dla liczby sutkdw. Palec nadmieruy wyst^puje po wi^k-

szej czosci u dogdw, a niektore waitniejsze rdinice w budowie czaszki oraz

szcz^ki dolnej sa muiej lub wi^cej charakterystyczne dla rozmaitych ras. Nie

powinnismy atolizapomnied, ze w zadnym z tych wypadkdw nie stosowano dobo-

ru, ktory tak wielkiwplyw wywiera. Znajdujemy zmienuosc w roznych waznvch

cz^sciach, roznice nie utrwalily si§ jednak przez dobbr. Cztowiek nadaje wa-

g^ forraio i szybkosci swych chartbw, wielkosci dogdw, sile szczek buldogdw

i t. d., leez liczba z^bdw trzonowych, sutkdw lub palcow nie obchodzi go weale.

Nie wiemy takze, czy roznice poini§dzy temi organami znajdujq si§ w zalezno-

sci wspblczynnej od rbznic pomiedzy innemi organaiui, jakie cztowieka intere-

suja, lub tez czy rozwdj pierwszych zalefcy odostatnich. Kto uwaznie obserwowat

dziatanic doboru, przyznac musi, ze natura zmiennosci jest takq, iz czlowiek,

pragnqcy tego, moglby zarowno dobrze utrwalic pi$d palcow na nogach

pewnych psdw, jako tez na nogach swych kur Dorking. Moglby on tei zape-

wne, jakkolwiek znacznie trudniej, utrwalic nadmierna parg z^bow trzonowych

w kazdej szcz^ce w podobny sposdb, jak u niektdrych ras owiec utrwalit

rogi nadmierne. Gdyby zechcial on wyprodukowae bezzgbnq ras? psdw i za

punkt wychodny wziqtby tak zw. psa tureckiego, z uz^bieniem niezupelnein,

mbgtby tego prawdopodobnie dokonac; albowiem udato inu si§ takze wyhodo-

wad bezrogie rasy bydla i owiec.

Co do wlasciwych przyczyn i drbg, jakiemi rozmaite rasy psow rozwin^ty

si§ w formy, tak bardzo od siebie rdzne, pozostajemy jak i w wi^kszosci innych

wypadkdw w uajzupetniejszej nieswiadomosci. Cz§sd rbftnicy ksztaltbw ze-

wngtrznych i konstytucyi mozemy przypisad odziedziczeniu po rozmaitych dzi-

kich formach rodowych, czyli przemianom, jakie wystapily w natnrze przod

oswojeniem. Czqsd inusitny polozyc na karb krzyzowania si$ rozmaitych ras

domowych i naturaluych. Do kwestyi krzyzowania si$ ras powrbc^ niebawem.

Widzielisiny juz, jak cz(jsto dziey krzyfcujq psy swe z dzikiemi gatunkami kra-

jowemi, a Pennant podaje interesujqcq. wiadomosc l
) o sposobie, w jaki okolica

Fochabers w Skocyi n zaLnieszkatq zostala przez wielkq ilosc psow, z wyglqdu

bardzo przypominajqcych wilka“, w skutek wprowadzenia tam jednego mie-

szaiica wilka.

Mogtoby si<2 zdawad, ii klimat do pewnego stopnia modyfikuje postac

psdw. Widzielisiny wydej, iz rozmaite nasze rasy angielskie nie mogq fcyd

w Indyach, a z wszclkq pewnosciq twierdzono, ze po kilku hodowanych tam

pokoleuiach karlowacieja one uietylko ze wzgl^du na swe zdoluosci psychicz-

ne, lecz i na postad. Kapitan Williamson 2
), ktdry okolice te starannie zba-

dal, powiada, ze ogary zanikaja najpr^dzej; „gina tei bardzo predko charty

>) History of Quadrupeds 1793, T. I, s. 238.

s
; Oriental l?ield Sports, przytoczone przez Yonatta

,
The Dog. s. 15.
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i wyzly-pontry“. Legawee jednak po osmiu lub dziewigciu pokoleniaeh, nie

krzyzowane z psera europejskim, trzymaj% sic tak dobrze, jak przodkowie ich.

Falconer doaosi mi, ze zuauo buldogi, ktore wkrotce po wprowadzeniu ich mo-

gty zatrzymae stonia za trabe, ze jednak po dwdch trzech pokoleniaeh stracity

ua sile i dzikosci, a jednoczesnie tez skartowaciata im wystaj^ea szczgka dolna;

pysk stat sig eiehszym, a cialo lzejszem.

Angielskie psy sprowadzone do Indyj sa tak wysoko cenione, ze prawdo-

podobnie unika sig tam starannie krzyzowania ich z psami krajowemi; pogor-

szenia sig rasy tej nie mozna wige przez to objasnic. Everest donosi mi, ze

otrzymat pare psdw, urodzonych w Indyach, a calkiem podobnych do szkookich

ich rodziedw. Otrzymat od nich kilkakrotnie szczenigta w Delhi, przyezem

u£ywat wszelkich ostro^nosci, w celu przeszkodzenia krzyfcowaniu; ajakkol-

wiek byto to tylko drugie pokolenie w Indyach, nigdy nie udalo mu sig wycho-

wad mlodego psa, ktoryby co do ksztaltu i postaci dordwnywat rodzicom.

Otwory nosowe byly zblizone do siebie, nos ostrzejszy, wielkosd raniejsza,

a czlonki bardziej wiotkie. Na brzegu zas Gwinei psy, zdaniem Bosmana

„wyrozniaj% sig bardzo, uszy ich sa dlugie i sztywne jak u lisow, do ktorych

zblifcaj^ sig tei barwa, tak Ze po trzech lub czterech latach stajij sic istotami

bardzo wstrgtuemi; po tyluz latach szczekanie ich zamienia sig w wycie" J
).

Ta dziwna sktonnosc do szybkiego kartowacenia psdw europejskich, przenie-

sionych do klimatu indyjskiego i afrykaiiskiego, moze bye zawsze wyjasniona

sktonnoscisj, do powrotu do stanu pierwotnego, jaka okazujsj, liezne zwierzeta

w nowych warunkach zyciowych, jak to zobaezymy wjednym z przyszlych

rozdziatdw.

Niektdre z wtasciwosci, charakteryzujacych rozmaite rasy psow powstaly

zapewne nagle i mog^ bye nazwane potwornosciami, jakkolwiek s% scisle dzie-

dziezne; np. ksztatt kosci i data u europejskiego i indyjskiego janmika,

ksztatt glowy i wysunigeie szezgki dolnej u buldoga i mopsa, ktore pod tym

wzglgdem zblizaja sig tak do siebie, pod wszelkiemi zas innemi s% tak niepodo-

bne. Cecha, ktdra powstata nagle i zastuguje dlatego na miano potwornosci,

mo4e jednak byd wzmocniou^ i utrwalonsj przez hodowlg ze strony cztowieka.

Zaledwie wi|.tpid mozna o tern, ze dtugotrwate wychowanie minto pewien wpl'yw

11a budowg i instynkta psdw; tak np. u chartdw — polowanie na zajjjcc, u pu-

dldw—ptywanie i tym podobne; brak wprawy okazat takze wplyw swoj, jak np.

u pieskdw pokojowych. Zobaezymy atoli zaraz, Ze najpotg*niejsz$ przyezyn^

przemian jest prawdopodobnie wystopujfjcy przy hodowli dobdr malych rd^nic

indywidualnych, tak metodyezny jako tez bezwiedny. Ten ostatoi sposdb do-

bo/u jest rezultatem przypadkowego zachowywania sig tych osobnikdw psdw,

ktdre dla pewnych celow i przy pewnych warunkach zyciowych okazywaly

sig najpozyteczniejszemi dla cztowieka. W pozniejszyin rozdzialo 0 doborze

wykazg, Ze nawet dzikie ludy zwracaja pilna uwagg na przymioty psdw swoich.

i) A. Murray podaje opis tego w .Geogr. Distrib. of Mammals" 1866, s. 8.
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Bezwiedny dobor ze strony czlowieka bywa wspomagany przez pewien rodzaj

doboru naturalnego; albowiem psy dzikich musza po czgsci same mysled o utrzy-

maniu swojein. Tak np. w Australii wygtodzone, muszq. one niekiedy, wedlug

Mr. Ninda *), opuszczae pandw swoich i same dla siebie szukac pozywienia;

po wiekszej czesei powracaja jednak po kilku dniach. Mozemy przyjae, ze

psy rozmaitych ksztaftdw, wielkosci i sposobu zycia maj% najlepsze widoki na

utrzymanie sic w rdznych okolicznosciach: na otwartych, jalowych rdwninach

—

gdzie musza scigac zdobycz swa, na skalistych wybrzezach — gdzie musza sie

2ywid krabami lub rybami, pozostajqcemi w bagienkaeh utworzonych przez

odplywajaee morze, jak to ma miejsce w Nowej Gwinei oraz na Ziemi Ognistej.

Mr. Bridges, katechista misyi w tym ostatnim kraju, opowiada mi, ze psy na

wybrzezu odwracaja kamienie, by chwytac raki, ukryte pod niemi oraz B umiejfj

otwierac muszle jednem uderzeniem“; wiadomo bowiem, te muszle nie otwierane

w taki sposob okazuja niepokonansj prawie sii§ przylegania.

Zauwazono juz, ie psy zachowuj$ si§ odmiennie zaleznie od stopnia roz-

woju blon plawnych na nogach.

Wedlug Izydora Oeoffroy

2

), u psdw rasy neufunlandzkiej, zyj^cych przy

lub w wodzie, skdra dochodzi az do trzeciej kostki palcdw, podczas gdy u psdw
pospolitych dosi^ga ona tylko drugiej kostki. U dwdch psdw rasy neufun-

landzkiej, ktore badalem, skora rozciqgala si§ prawie po linii prostej pomi^dzy

zewn^trznemi koncami palcdw, gdy te ostatnie byly rozci^gni^te i widziane

z dolu, gdy tymczasem u dwdch pinczerdw nalezacych do roinych podras, skd-
ra ta byla ghjboko wycigta.

W Kanadzie znajduje si<y wlasciwy krajowi temu i bardzo tarn pospolity

pies, posiadajqcy nogi z polowicznemi blonami plawnemi i zyj^cy w wodzie s
).

Podobno angielskie psy-wydrowe (otter-hounds) posiadaj^ blony plawne na
nogach. Jeden z moich przyjacidl zbadal nogi dwdch takich psdw w pord-

wnaniu z nogami kilku psdw rasy, uzywanej do szczwania zaj^cy (harriers)

i wyfcldw augielskich czystej krwi (blood-hound). Znalazl on, ze u wszystkich

tych psdw rozlegtosc blony bardzo byta rozmaitfj, u psdw jednak wydrowych
wi^cej rozwini^ta niz u innych 4

).

Podobnie jak zwierz^ta wodne innych rz^ddw posiadaj^ na nogach bto-

ny plawne, tak tez i psy majf| t§ wtasciwosc poiytecznq, wchodzac cz^sto do
wody. Moierav z pewnoscii} przypuszczac, ie nikt w hodowli nie dobierat sztu-

cznie psdw swoich, stosownie do rozleglosci blony plawnej; wszystko co czyni

cztowiek, sprowadza si§ do zachowywania w hodowli tych osobnikow, ktdre

najlepiej poluj$ w wodzie lub najlepiej aportuj$ postrzelonij zwierzyn?. I w ten

sposdb dobiera on bezwiednie psy, ktoryeh nogi posiadaj% nieco wigksz$ blou§

’) Przytoczone przez Caltona, Domestic, of Animals, s. 13.

Hist, nat gendr. T. Ill, s. 460.
a
) M. Greenhow w London's Mag. of Nat. Hist. vol. VI 1833, s. 511.
4
) P- Mr. C. 0. Groom Napier w ,Land and Water* 1866, s. 270.
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ptawna. Tym sposobem nasladuje on bardzo scisle dobdr naturalny. Dosko-

naly przyklad takiego procesu znajdujemy w Ameryce Pdinocnej, gdzie wedlug

Sir J. Richardsona J

)
wszystkie wilki, lisy i tuziemne zwierzgta domowe posia-

daj^ szersze nogi aniieli odpowiednie gatunki starego swiata i sa „obliczone

na bieganie posniegu* *. W tych podbiegunowych okolicach 4ycie i smierc

kazdego pojedynezego zwierzecia zalezee bgdzie tedy od pewnosci, z jaksj, rnoze

ono uganiac sig za zdobycz$ po migkkim sniegu, a to zuow zalezee bgdzie po

czgsci od szerokosci stdp. Te ostatnie nie powinny atoli bye tak szerokie, aby

utrudnialy zwierzgeiu ruch, gdy gfunt jest rozmigkczony, lab tez moznosc grze-

bania nor, albo inne wtasciwosci zycia.

Jesli wige przemiany w rasacb domowych stanowi^ skutek doboru zboczeu

indywidualnych, lub tez roznic, wynikaj^cych z krzyzowania, to zatern z nieh

(t. j. przemian), ktdre wystgpuja tak powoli, ze w dauyin okresie czasu nie

nioga byd dostrzezone, sa najdoniodlejsze dla zrozumienia poczqtku naszyeh ga-

tunkdw domowych, a zardwno tez rzucajsj posrednio swiatlo na przemiany, za-

chodz^ce w stanie naturalnym. Szczegdtowo przeto opiszg te wypadki, ktdre

udalo mi sig zebrac. Lawrence a
), ktdry poswigeit szczegdloij uwagg historyi

wyzla, uzywancgo do szczwania lisdw (foxhound), powiada w r. 1829, ze przed

osiemdziesigciu do dziewigddziesigciu laty „wvchowat calkiem nowego psa

lisiego“ przez sztukg hodowania. Uszy dawnego, poludniowego wyzla zostaly

podobuo zmniejszone, kosei i cialo staly sig Lfcejszemi, stan wydluzyl sig a po-

stawa powigkszyla sig. Przypuszcza sig, ze zostato to wywotane przez krzy-

zowanie z chartem, a co sig tyezy tej ostatniej rasy Youatt 3
),

ktdry zawsze

z ostroanoscisj wypowiada zdanie, podaje, 4e chart w ciagu ostatnich pigddzie-

sigeiu lat, t. j. przed rozpoczgciem sig biezacego stulecia, posiadal nieco od-

mienny charakter od dawniejszego. Odznacza sig on obecnie pigknq. symetry^

ksztaltdw, ktdr% dawniej nie mdgl sig szczycic i jest obecnie zwinniejszy jesz-

cze nii niegdys. Nie uzywaja go obecnie do walki ze zwierzyna, lecz wspdt-

zawodniezy on z towarzyszami swemi w krotszym i szybszym biegu. Pewien

pisarz 4
),

pelen wiedzy, jest zdania, ii angielskie charty sq stopniowo poprawio-

nem potorakami wielkich szorstkowlosych chartdw, ktdre istaialy w Szkocyi

w trzeciem jui stuleciu. Przypuszczano niegdys krzyzowauie z chartem wto-

skim; niewydaje mi sig to wszakze prawdopodobuem wobec slabosci tej ostatniej

rasy.' Jak wiadomo, Lord Orford krzyzowat slawne swe charty, ktdrym bra-

kowato odwagi, zbuldogiem; wybrat tg ostatuifj rasg, przypuszczajac blgdnie, ze

nie posiada ona zdolnosci wgszenia. .Po szostem lub siddmem pokoleniu,

pow’iada Youatt, nie pozostal 4aden slad z postaei buldoga, leez odwaga jego

i nieokielznana zawzigtosd zachowaty sig“.

*) Fauna boreali-americsna 1829, a. 62.

*) .The Horse in all his. Varieties* 1829, s. 230, 234.

») .The Dog" 1845, s. 31, 35, 45, 90.

*) W .Encylop. of Bural Sports* s. 567.
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Pordwnywuj^c dawne rysunki legawcdw krdla Karola z zyjqcemi teraz

osobnikami, Youatt s^dzi, ze „rasa obecna znacznie sig pogorszyta“; pysk stat

si§ krdtszym, czoJo wypuklejszem, a oko powigkszylo sie. W tym wypadku
przemiany zostaly prawdopodobnie wywolane przez prosty dobor sztuczny.

Wyzet setter, wedlug tegoz autora, jest „widocznie wielkim legawcem, ktdry

wydoskonalit si§ az do obecnego stopnia swojej wielkosci i pi^knosci, oraz

wyuczyt si§ tropid zwierzyn§ w inDy sposob. Gdyby ksztalty psa nie przeko-
nywaty nas o tem dostatecznie, moglibysmy uciec sig do historyi“. Autor ten

powotuje si§ na dokument z r. 1685, dotycz^cy tej kwestyi i dodaje, ie czysty
irlandzki wyzet setter nie nosi zadnego pi^tna skrzyzowania z ponterem, ktdre

zdaniem kilku pisarzy, miato miejsce u angielskiego settera. Buldogjest
ras$ angielsk% a slyszalem od Mr. Q. R. Jesse J

), iz zdaje si§ on poehodzid od
doga (mastiff) z przed czasow Szekspira; lecz z pewnosci% istnial on w r. 1631,

jak si§ zdaje z pism Prestwick Eatona. Niema w^tpliwosci, ie obecnie, kie-

dy buldogdw nie uiywa si§ juz wi^cej do szczwania woldw, rasa ta bez wyra-

znego pragnienia ze strony hodowcdw znacznej ulegla redukcyi w wielkosci

swej. Nasze pontery pochodz^ z pewnosci% od rasy hiszpanskiej, jak to s^dzid

mozna z nazw Don, Ponto, Carlo i t. d.

Podobno nie byly one znaue w Anglii przed rewolucy% roku 1688 2
). Od

czasu wprowadzenia rasa ich ulegla znacznej modyfikacyi; albowiem Mr. Bor-
row, zwolennik mysliwstwa i dobry znawca Hiszpanii, donosi mi, ie w kraju

tym nie widziat rasy „kt<5ra cala sw$ figure nie odpowiadalaby naszemu angiel-

skiemu ponterowi. W poblizu zas Xercs znajduj% si$ prawdziwe pontery, ktd-

re zostaly tarn wprowadzone z Anglii “. Podobny, rdwnolegty prawie wypa-
dek nastr^cza pies neufunlandzki, ktdry z pewnosci^ zostal sprowadzony z kra-

ju tego do Anglii, lecz odt$d ulegl tak znacznej modyfikacyi, ze obecnie niepo-

dobny jest do psakrajowegoNeufundlandu.jaktozauwazyli niektdrzy pisarze *).

Te rozmaite powolne przemiany naszych psdw angielskich s% dosyd inte-

resuj^ce; skoro bowiem przemiany po wigkszej cz^sci, jesli nie stale, wywoly-
wane bywajq. przez jedno lub dwa krzyzowania z odmienn% rasa, mozemy byd

pewni na zasadzie znanej, nadzwyczajnej zmiennosci ras krzyzowanych, ie tyl-

ko drog% scislego i dlugotrwalego doboru mog% one byd w okreslonym kierun-

ku ulepszane. Gdyjakab^dz linia lub rodzina zostaje nieco uszlachetnion^

lub przystosowuje si§ lepiej do zmienionych okolicznosci, b^dzie ona dafcyla do

wyparcia dawniejszych, mniej udoskonalonych linij. Jesli np. dawny pies lisi

zostat polepszony przez skrzyzowanie z chartem lub wprost przez dobdr, przy-

j^wszy obecny swdj charakter—a przemiany takiej pragn^li zapewne dla wi§k-

*) Autor ^Researches into the History of the British Dog.

*) Hamilton Smith, on the Antiquity of the Pointer w Nat. Lib. v. X, s. 19G.

“) Pies neufundlandsski powstat przez skrsyiowanie psa eskimosbw z wielkim fran-

cuzkim wyzlem p. Hodgkin, Brit. Assoc. 1844. Btchstein Natury. Dent. B. I, Nat. Lib.

v. X, s. 132 i Jukes-Exsc. in New.

Dziela Karola Darwina.—ZmiennoM zwierzqt i roSlin. T I. b
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szego pospiechu mysliwi nasi — rozpowszechnit on si? szybko po catym kraju

i obecnie wszedzie prawie jednakow^ przedstawia postac. Ten proces ulepsza-

nia trwa jeszcze wciai; kazdy bowiern stara si? poprawie ras? swq, przez to, ze

nabywa przy sposobnosci psy najlepszego chowu. Przez ten proces powolnego

wypierania zaginat dawny wyzel angielski; to samo miato miejsce z dawnym

chartem irlandzkim oraz z dawnym angielskim buldogiem i z wielu innemi rasa-

mi, jak mi o tern donidsl Mr. Jesse. Wymieranie ras dawniejszyeh powodowa-

nem bywa przez inn$ takze przyezyn?; jesli bowiern jakakolwiekb^dz rasa trzy-

manq, jest w niewielkiej tylko ilosci, jak to obecnie ma miejsce z czystej krwi

wy^ami (bloodhound), mo4na jfj tylko z trudnoscia hodowac; a to stanowi wi-

doeznie skutek dtugotrwalego chowu krewniaezego. Przez dobdr najlepszych

osobnikdw, zmieDionych w wielu razach przez krzyiowanie z innemi rasami, roz-

maiterasypsow w malymstopniulecz widoeznie zmodyfikowane zostaly w takna-

wet krdtkim okresie czasu, jak przez ostatnie sto lub dwiescie lat; zt^d jako tei

z okolicznosci, ktdrsj w nast?pstwie rozpatrzymy, a mianowicie, 4e ehdw psdw

datuje od dawnych ju4 czasdw (podobnie jak dzis hodujq. je dzicy) — mofcemy

wnosid, ze dobor, nawet okolieznosciowo tylko stosowany, przedstawia dzielny

Srodek modyfikacyjny.

Koty domowe.

Koty chowano uawschodzie ju4 wczasachstaroiytnych. Mr. Blyth doaosi

mi, ieznajdujesi? onich wzmianka w r?kopismie sanskryckim, majtjcym 2000 lat

wieku, a w Egipcie wiek ich jest jeszcze dawniejszy, jak tego dowodz% rysunki

na pomnikach i ciala mumiowe. Wedlug Bluinvillu, ktdry specyalnie stu-

dyowat przedmiot ten »), mamie te naleia uiemniej jak do trzech gatunkbw,

a mianowicie: F. calligulata, bubastes i chaus. Dwa pierwsze gatunki mo4na

podobno znalezd jeszcze obecnie tak w stanie dzikim, jako tei domowym w nie-

ktorych cz?sciach Egiptu. W pordwuaniu do kota europejskiego F. calligulata

posiada odmienny pierwszy dolny z^b trzonowy, mleczny, co sktonilo Blainvilla

do wniosku, te nie naleiy on do form rodowych kotdw naszyeh. Niektdrzy

zoologowie, jak Btllas, Temminck, Blyth twierdza, te koty domowe s% potom-

kami wielu zmieszanych z sob% gatunkdw. Wiadomo z pewnosci^, te koty

krzy4uj% si? latwo z rdinemi dzikiemi gatunkami; a moina przypuszczac, it

charakter ras domowych cierpi na tem niekiedy. Sir W. Jardin nie w%tpi

o tem, „4e na pdtnocy Szkocyi koty domowe krzyiuja si? niekiedy z naszym

kotem dzikim (F. silvestris) i ze produkt tych krzyzowan chowanym bywa u uas

po dornach". Dodaje on: „Widzialem wiele kotdw bardzo podobnych do kota

dzikiego, a jednego lub dwdeh z nich nie mo4na bylo prawie odrdinid od dzi-

») Blainctille, OaMographie, Folia, a. 65, o charakterze F. calligulata
;

a. 86, 89, 90

i 175 o iunyck gatuukack mumiowych, Prsytacza on uwagi Ehrenberga o mumiach

F, maniculata.
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kiego\ Do tego raiejsea Blyth ') stosuje nast§pujqc% uwag§: „Kotdw takich

nie widziauo jednak uigdy w pofudniowych cz^sciach Anglii. Wszelako pord-
wuywuj%c zwyklego kota angielskiego z jakiinbsjdz indyjskim oswojonym ko-
tem, latwo si§ przekonac o pukrewieristwie pierwszego z kotem dzikim (F. sil-

vestris). Zalezy ono, jak sadz§, od cz^stego krzyzowania w ezasie, kiedy kot
oswojony po raz pierwszy zostat wprowadzony do Anglii i by! jeszczo rzadki,

podezas gdy dziki gatunek znacznie by! pospolitszy aniZeli obecnie“. Wiaro-
rogodnemi swiadeetwami zapewniauo w W^grzech Jeittelesa 2

), ze samiec kota

dzikiego krzyzowa! si§ z samicij kota domowego i ze mieszance zyiy przez dtugi

czas w stanie domowym.
W Algieryi kot domowy krzyzowa! si§

s
) z kotem dzikim tego kraju

(F. Lybicti). E. Layard donosi mi, te koty dornowe w Afryce Potudniowej
mieszajsj sie cz§sto z dzikim Felis caffra. Widzia! on kilka mieszancdw, cat-

kiem oswojonych i szczegoluie iaskawych dla damy, ktdra je wycho-
wala. Wedlug Fry mieszance te sa p!odne. Wed!ug Blytha kot domowy
w Indyach skrzyzowa! sig z czterema gatunkami indyjskiemi. Codojednego
z tych gatunkow, F. chaus, doskonaty spostrzegacz Sir W. EUiot donosi mi
ze zastrzeli! raz w poblizu Madras dzikie koci^ta, ktdre przedstawialy widocznie

mieszancow kota domowego. Te m!ode zwierzgta posiadaly gruby, rysi ogon
i szerok^, brunatnjj, pr^g§ na wewngtrzuej stronie przedramienia, charakteryzu-

gatunek F. chans. Sir IF. Elliot dodaje jeszcze, te u kotow domowych
w Indyach obserwowa! nieraz pr§gg podobnq, ua przedramieniu. Blyth podaje,

*e w Bengalu pospolite s% koty dornowe, zabarwione prawie tak, jak F. chans

,

lecz z postaci niepodobne do tej formy; dodaje on: „Podobna barwa nie znan§
jest caikiem u kotdw europejskich, a szczegolne, plamiste rysunki, tak pospo-
lite u kotdw angielskich (na ciemnem tie blade pr§gi, utozone swoiscie i syme-
trycznie) nigdy nie wyst^puj^ u kotdw indyjskich“. Dr. Short zapewnia!

Mr. Blytha *), te w Hansi napotkac mozna inieszancdw kota domowego z kotem
ozdobnym F. ornata (lub torquata) i te liczne koty dornowe tej cz^sci Indyj nie

daj^ si§ odrdZnic o dzikiego kota ozdobnego. Azara podaje, wprawdzie tylko

na zasadzie autorytetu mieszkancow tamtejszych, te w Paraguavu koty skrzy-

iowaty si§ z dwoma gatunkami krajowemi. Ze wszystkich tych faktow widzi-

my, te kot pospolity, ktdry prowadzi swobodniejsze iycie, niz wszystkie inne

zwierz^ta dornowe, krzyzowa! si$ w Europie, Azyi, Afryce i Ameryce z roinemi

dzikiemi gatunkami i te w niektdrych wypadkach krzyiowanie dostatecznie

cz^sto si§ odbywalo, aby naruszyd charakter rasy.

’) Asiat. Soo. of Calcutta; Curator Report. Aug. 1866. 84 tam uwagi W. Jardina,

Blyth, ktftry zbadat koty dornowe i dzikie Indyj, rozbiera tam w spos6b ioteresuj;;cy po-

cbodzenie ich.

*) Fauna Hungarian Super. 1862, p. 12.

*) hid. Geoffroy St. Hilaire, Hist, nat glntr. T. Ill, *. 177.

4
) Proced Zool. Soc. 1868, s. 184.
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Bez wzgl?du na to, czy koty domowe pochodza od rdinych gatunkow

okreslonych, czy tei tylko zmodyfikowane zostaty przez okolicznosciowe krzy-

zowanie, w kazdym jednak razic ptodnosc ich, o ile wiadomo, nie zostata naru-

szonq. Wielki kot angorski czyli perski przedstawia pod wzgl?dem budowy

i sposobu 4ycia ras? najbardziej rbiniqcq si? od wszystkich innych ras domo-

mych. Pallas sqdzi, nie majae na to jednak dostateczuyeh dowoddw, ze pocho-

dzi on od gatunku F. Manul Azyi Srodkowej. Mr. Myth zapewnia mi? atoli,

ze kot ten bardzo cz?sto si? rozmuaza z kotem indyjskim, ktdry, jak widzieli-

smy, silnie jest skrzyiowany z F. chaas. W Anglii koty p6t krwi angorskie

sa calkiem ptodne z kotem pospolitym. Niewiem czy p6t krwi osobniki sq po-

ini^dzy sobq ptodne; poniewaz jednak sq one pospolite w wielu cz?sciach Euro-

py, nie uszedtby zapewne uwadze jakikolwiekbqdz widoczny stopien ich nie-

ptodnosci.

W obr?bie jednego i tego samego kraju nie znajdujemy odmiennych ras

kotdw, gdy tymczasem spotykamy odmienne rasy psdw oraz innych zwierzqt

domowych. Pomimo to, koty tego samego kraju cechuje dosyc rozlegta,

wahajqca si? zmiennosd. Objasnic mo4na t? okolicznosc w taki sposob, 4e no-

cny obyczaj p?dzenia zycia bez wielkiej trudnosci przeszkadza zbyt pstremu

krzyiowaniu si?. Za pomocq doboru nie mozna wychowac okreslonych ras lub

tez utrzymac w odosobnieniu ras sprowadzanych z obcych krajow. Z drugiej

zas strony znajdujemy na wyspach oraz w krajach catkiem odosobuionych mniej

lub wi?cej odmienne rasy, a wypadki te zastugujq tembardziej na uwag?, iz

wskazujq, 4e rzadkosc scisle odmiennych ras w danym kraju nie jest uwarun-

kowana brakiem zmiennosci u kota. Bezogonowy kot wyspy Man ro4ni

si? od kota pospolitego nietylko brakiem ogona, lecz takze wi?ksza dtu-

gosciq odndiy tylnych, wielkosciq gtowy oraz sposobem 4ycia. Kot kreolski

w Antigua, jak mi donosi Mr. Nicolson, jest mniejszy oraz posiada dluzsza gto-

w?, aniieli kot angielski.

Mr. Thwaites donosi mi listownie, iz na wyspie Ceylon kazdy spostrzega

natychmiast, 4e kot krajowy rozni si? wyglqdem od angielskiego. Jest on ma-

ty, g?styra pokryty wtosem, glow? posiada niewielkq, czoto w tyt pochylone,

uszy wielkie i zaostrzone, oraz raa w ogdle wyglqd, zwany tam „nizkim“.

Rengger *) powiada, ze kot domowy, chowany juz od 300 lat w Paragyayu, r6-

4ni si? uderzajqco od europejskiego. Jest on o czwartq cz?s6 mniejszy, posia-

da ciato bardziej wiotkie, wtos kr6tki, cienki oraz g?sty, szczegolniej na ogo-

nie. Dodaje on, 4e rdznice w Ascension, stolicy Paraguayu, sq mniejsze w sku-

tek ciqgtego krzyzowania z kotami, nowo sprowadzanemi, a fakt ten wskazuje

bardzo wyraznie znaczenie odosobnienia przestrzeniowego. Zdaje si?, ze wa-

runki iyciowe w Paraguayu nie bardzo sprzyjajq kotom; jakkolwiek sq one na-

wpdt dzikie, nie dziczejq jednak zupetnie, jak liczne inne zwierz?ta europejskie.

») Ssjjce Paraguayu 1830, s. 212.
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Wedtug Roulina 1

) w inaej cz§sci Ameryki Potudniowej sprowadzone tamkoty

utracity obyczaj wstr^tnego miauczenia po nocack. W. D. Fox kupit w Ports-

mouth kota, pochodzacego, jak mi powiedziaao, z brzegow Gwinei. Skhra jego

byta czaroq i laldzista, futerko bt^kitno szare, krotkie, uszy prawie nagie, nogi

dtugie, a caty wygl^d swoisty. Ten „kot murzynski** jest ptodnym, krzyzowa-

ny z kotem pospolitym. Kap. Owen

2

) powiada, ie na przeciwlegtym brzegu

Afryki, w Mombas, wszystkie koty posiadaja krotkie, sztywne wtosy, zamiast

futerka; podaje on interesuj^cy opis kota z Algoa Bay, ktorego trzymano przez

pewien czas na pokladzie okr^tu i ktdrego identycznosc z pewnoscia mogta bye

wykazanq,. Zwierz§ to pozostawiono tylko przez osiem tygodni w Mombas,

lecz przez ten czas „ulegto ono catkowitej przemianie, utraciwszy swoje ruda-

we futro". Desmarest opisuje n kota z Przyladka Dobrej Nadziei dziwna czer-

won$ pr§g§ wzdtu2 grzbietu.

Na rozlegtym obszarze, a mianowicie na arebipelagu Malajskim, w Siam,

Pegu i Burmah wszystkie koty posiadai% ogony skrdcone dopotowy dtugosci 8
),

cz^sto zakonezone jakby wgztem. Na wyspach Karolinskich koty maj$ bardzo

dtugie nogi i s$ barwy czerwono zdttej

4

). W Chinach istnieje rasa z powiste-

mi uszami; w Tobolsku zyje, wedtug Omelina rasa czerwona; w Azyi znajduje-

my tei znana ras§ angorska czyli persksp

Kot domowy zdziczat w wielu krajach, a wsz^dzie, o ile s^dzid mozna

z krotkich opisow, przybiera on jednostajne cechy. W poblizu Maldonado

w La Plata zastrzelitem kota, o ile si^ zdaje, catkiemdzikiego. Mr. Waterhouse*),

ktdry zbadaf go starannie, nio znalazt w nim nic szczegdlnego, procz znaeznej

wielkosci. W Nowej Zelandyi, podtug Diefferibacha, kot dziki posiada barwg

pr^zkowato szar$, to samo znajdujemy tez u pdtdzikich kotow wyzyny szkockiej.

Widzimy tedy, ze kraje daleko od siebie odlegte posiadaja rozmaite rasy

kotow domowych. Rdznice mog% zalezec pocz^sci od tego, ze rasy te pocho-

dz$ od rozmaitych pierwotnych gatunkbw lub conajmniej od krzyiowan z niemi.

W niektdrych wypadkach, jak w Paraguayu, Mombas i Antigua rdznice s%,

zdaje si§, spowodowane bezposrednim wptywem rozmaitych warunkbw zycio-

wych. W innych wypadkach moznaby doborowi naturalnemu przypisad niejaki

wptyw, poniewaz koty w wielu razach musz% si§ same utrzymywac i unikac

rozmaitych niebezpieczenstw. Jednakze w skutek trudnosci parzenia kotow,

czlowiek nic nie osiq.gnat przez dob<5r metodyezny i zapewne bardzo mato przez

>) Him prAs. p. div. Sav. Acad. R. des Sciences, T. VI, s. 346. Pierwssy wspomi-

na o tym fakeie Gomara w r. 1554.

*) Narratife of Voyages vol. II, s. 180.

*) J. Crawfurd Descr. Diet, of the Indian Islands, s. 255. Kot madagaskarski po-

siada podobno skrgeony ogon; p. Desmarest w Encyclop. mo th. Mamm. 1820, s. 233, co do

innych ras.

Admirals Liitke PodrAi T. HI, s. 308.

6
) Zool. of the Voyage of the Beagle. Mamm. s. 20. DieffenhacA, Travels in New-

Zeland. T. II, s. 185. Ch. St. John Wild Sports of the Highlands 1846, s. 40.
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dobor nieswiadomy, pomimo, ii z kazdego pokoleuiamtodych koci^t zachowywat

dla siebie najpi?kniejsze i najbardziej cenit ras?, umiejaca dobrze chwytad my-

szy * szczury.

Koty posiadaj%ce wielk$ sktonnosd do uganiania si? za dziezfj, gina po

wi?kszej cz?sci przez putapki. Poniewaz koty domowe tak bardzo bywaj*

pieszczone, chdw ich—pozostaj^cy w takira stosunku do hodowli innych kotdw,

w jakira chdw pieskdw pokojowych do innych psdw—bardzo bytby cennym,

a gdyby moina byto zastosowac dobdr, posiadalibysmy z pewuosci^ w kazdym,

oddawna ucywilizowanym kraju, liczne rasy; zmiennosc bowiem, stanowiqca

wyjscie, jest wielk%.

Znajdujemy w Anglii znaczne roinice w wielkosci, meco r64mc w pro-

porcyach cielesnych oraz nadzwyczajna zmiennosc w ubarwieniu. Niedawno

dopiero zwrdcitem uwag? na przedtniot ten, styszatera ju£ jednak o kilku szcze-

gdlnych wypadkach zmiennosci: tak np. o kocie z Indyj Zachodnich, ktdry uro-

dzit si? bez z?b6w i pozostat takim przez cate 2ycie. Tegetmeier pokazat mi

czaszk? kotki, ktorej kty byty rozwini?te tak silnie, ie wystawaty obnaione

z po za warg; z%b wraz z korzeuiem posiadat dtugosci 0,95", cz?sc zas wysta-

jqca po nad dziqsto 0,6" Styszatem o rodzinie kotdw szesciopalczastych.

Dtugosc ogona wahasi? bardzo; widziatem kota, ktory zarzueat ogon nagrzbiet,

gdy czut si? niedobrze/ Ksztatt uszu jest zmienny, a niektore pochodne gat?zie

posiadajfj tu w Anglii dziedziczmt, p?dzelkowat^, przeszto V*" dtugosci majijcsj

kit? wtosdw na wierzcnotkach uszu; takaz wtasciwoscifj odznaczajfj si? mektdre

koty indyjskie wedtug Blytha. Wielka zmiennosc w dtugosci ogona oraz p?-

dzelki wtosdw na uszach, jak u rysia, s% widocznie analogiczne wtasciwosciom

pewnych dzikich gatunkdw rodzaju kota. Rdinic?, majqcfi znaczenie daleko

wi?ksze, stanowi wedtug Daubentom >) o V, wi?ksza dtugosc kanatu pokar-

mowego kotdw domowych w pordwnaniu z dzikiemi kotami takiej samej wiei-

kosci; stanowi to zapewne skutek mi?so4ernego sposobn iycia.

>) Prsj toczooe przez hid. Geoffroy St Hilaire Hist. net. ginir. T. Ill, s. 427.
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ROZDZIAL II.

K o n i e i o s y.

KoA. — K6inice ras.—Indy widualna zmienno&d ich. — BezpoSrednie dciatanie warunkbw iy-

cia — Mog>) znoaii wielkio ehlody. — Rasy, modyfikowane bardzo przez dob6r.— Maid

konia.— Pstre konie.—Ciemne prfgi na grzbiecie, nogach, lopatkach i czole.— Szaro gniado

konie (dun

)

najczfSciaj pr?gowane. — Prggi stanowi$ prawdopodobnie akntek powrotu do

pierwotnego stanu konia.

Otiti—Rasy jego.—Ubarwienie osla—Pr$gi na nogach i lopatkach.—Pr?g6w topatkowych

brak niekiedy, Inb tei sq. one caasami widtowate.

Historya konia gubi si§ w starozytnosci. Szcz%tki tego zwierz^cia wstanie

domowym znaleziono w szwajcarskich budowlach na palach, nalez%cych do pd-

zniejszego okresu kamiennego *). Jak to mozna widzied z kaidego dziela o ko-

niu 2
), ilosd ras wspoiczesnych jest bardzo wielkq. Jesli tylko wezmieiny pod

uwag§ nasze ponies, bgdziemy tu mogli odrdinid ras§ z wysp szkockick, z Wa-
lii, New Forest i Devonshire. To samo stosuje si§ do kazdej pojedynezej wy-

spy na wielkim archipelagu Malajskim *). Niektdre rasy przedstawiaj^ znaczne

rdinice pod wzgl^dem wielkosci, ksztaitu uszow, dlugosci grzywy, proporcyi

eiata, foray ki^ba oraz tylu, a szczegdlniej giowy. Jesli pordwnamy z sob%

wielkose wyscigowca, konia poci^gowego oraz pony szkockiego, ksztalt ich

i uktad, to zobaczymy, o ile rdznice pomi^dzy niemi s% wi^ksze anizeli rdinice

pomi§dzy 6 lub 7 innemi, zyjacemi gatunkami rodzajn konia.

Z rdznic indywidualnych, ktdre specyalnie nie charakteryzuj^ zadnej

ze znanych ras i nie sa dosyc wielkie lub te2 dosyc szkodliwe, by mogty byd

') Rutimeyer
,
Fauna der Pfahlbauten 1861, 8. 122.

*) Youatt, on the Horse. J- Lawrence
,
on the Horse 1829. W C L Martin, History

of the Horse 1845. H. Smith in Nat. Lib. .Horses- 1841, v. XII. Veilh, Die Naturg.

der Haussang, 1856.

•) Crawfurd, Descript. Diet, of Indian Islands 1856, p. 153. .Istniej? rozmaite rasy,

kaida wyspa raa wlaiciwi} sobie“. Na Sumatrze jest ich conajmniej dwie, w Achin i Batu-

bara jedna, na Jawie— kilka, jedna w Bali, Lomboc, Sumbawie, Tambora, Bima, Guannay-

Api, Celebes, 8umba i na Filipinacb. Inne rasy przytacza Zollinger w Journ. of the lad.

Archip. XV, p. 348.
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nazwane potwornosciami— niewiele tylko zebralem. Mr. C. Brown z Cirente-

ster Agricultural College, ktory poswi§cil szczegdln% uwag§ badaniu uzgbienia

naszych zwierz^t domowych, pisze mi, „2e kilkakrotnie obserwowal osiem osta-

tecznych siekaczy zamiast szesciu w kazdej szcz§ce“. Wlasciwie tylko ogiery

posiadaja kly, niekiedy zas, jakkolwiek nieznacznej wielkosci, znajduj^ si§ one

takze u kobyl J
). Ilosc &eber wynosi wlasciwie 18; Youatt *) twierdzi, ze nieraz

znajdowat 19 z kazdej strony, przyezem zebro nadmierne jest zawsze ostatniem

w tyle. Znalazlem kilka notatek o zboczeniach w kosciach odndzy. Tak,

Mr. Price 3
)
wspomina o nadmiernej kosci w stopie, o niektdrych anormalnych

zjawiskach w stawie pomi^dzy golenia i kosci$ skokow^, co zdarza sig cz^sto

u koni irlandzkich i nie jest wywolane zadna chorob%. Wedlug p. Oaudry 4
)

nieraz obserwowano u koni kosc trapezowa oraz szcz^tek piatej kostki dlonio-

wej, tak ie „w skutek potwornosci znalezc mozna taka budowe nogi konskiej,

jaka istnieje normalnie w nodze Hipparion (spokrewnionego z koniem, zagi-

nionego zwierz§cia)“. W roinych okolicach zauwazono rogowe wyrosty na

kosci czolowej konia; w wypadku opisanym przez Perdvala znajdywaly si§ one

prawie w dwucalowej odlegtosci po nad wyrostkami oczodolowemi i „byly bar-

dzo podobne do wyrostkow 5—6 miesi^eznego cielgcia, poniewaz mialy dlugo-

sci */a do s
/« cala“ 8

).

Azara opisal w Ameryce Potudniowej dwa wypadki, gdzie wyrostki te

mialy 3—4 cali dfugosci. Inne wypadki obserwowano w Hiszpanii.- Ze u konia

znaezna ilosd zboczen zostata odziedziczona, o tem nie mozna w^tpid, zwtaszcza

jesli rozpatrzymy liezbg ras istniejacych na calej ziemi lub tez w jednym kraju;

a wiadomo dalej, ie powi^kszyta si§ ona bardzo od czasdw najdawniejszyeh, do

jakich si§gaj^ nasze wiadomosci o koniu *). Nawet ze wzglgdu na tak zmien-

n% cech$ jak ubarwienie, Hofacker T
)

znalazl, ze pomi^dzy 216 wypadkami,

gdzie parzono konie tej samej barwy, 11 par zrodzilo zrebi^ta barwy odmiennej.

Angielskie wyscigowce, jak zauwazyl Prof. Low 8
),

nastr^czaj^ nnjlepsze swia-

dectwo dziedzicznosci. Na dowdd tego przypomnijmy sobie, ze genealogia

wyscigowca ma wi^kszq, wartosd niz zewn^trzny jego wyglad. „King Herod”

») ,The Horses® etc. by John Lawrence 1829, p. 14.

*) The Veterinary, London, T. V, p. 643.

®) Proc. Vet. Assoc, in The Veterin., vol. XIII, p. 42.

*) Bull. Soc. G4ol„ T. XXII, 1866, p. 22.

Percival w The Veterinary T. J, s. 224. P. Azara, des Quadruples du Para

guay T. II, s. 313. Francuzki ttomaez dziel Azary wskazuje jeszcze inne wypadki, jakie

mialy miejsce w Hiszpanii i o ktorych Hazard wspomniat.

•) Oodron, de l’espice T. I, s. 878.

0 Ueber die Eigenschaften i t. d. 1828, s. 10.

“) Domesticadet Animals of the Britsh, Island, p. 627, 632. Wszyscy znani mi au-

torowie weterynarze zaznaczaj$ Scislij dziedziczno&6 wszystkich dobrych i ztych cecb ko-

nia. Faktycznie zasada dziedzicznoSci u konia nie jest mole silniejsz? nii u innego zwierz$-

cia; tu tylko sktonnoSi ta, jako cenniejsza, staranniej byta badamy
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wygraf na wyscigach 201,505 funtdw sterl. i spfodzil 497 zwyci?zedw; „Eclipse’
:

splodzit 334 zwyci?zcdw.

Czy rdinice pomi?dzy rozmaitemi rasarni stanowia w ogole skutek zmien-
nosci, jest to w^tpliwem. Na zasadzie ptodnosci najrozmaitszych ras J

)
przy

krzyzowaniu, naturalisci uwazaja wszystkie rasy jako pochodzace od jednego
gatunku. Niewielu tylko zgadza si? z pulkownikiem H. Smithem, wedlug ktd-

rego pochodzq, one conajmniej od pi?ciu pierwotnych i rozmaicie zabarwionych
pokolen 2

). Poniewai jednak w pdzniejszym okresie trzeciorz?dowym btuia-

ty *) liczne gatuuki i odmiauy konia i poniewaz Riitimeyer znalazl 4
) rdanice

w wielkosci i ksztalcie czaszki u najdawaiejszych znanych koni domowych,
nie mozemy jeszcze uwafcad jako pewnik, ze wszystkie rasy nasze pochodzjjod

jednego gatunku.

Poniewaz dziey z Aineryki Polnocnej i Poludniowej, jak wiadomo, z la-

twosci% oswajajij konie, nie jest wi?c nieprawdopodobnem, ze dzicy w rdznych

cz?seiaeh swiata oswoili niejeden krajowy gatunck lub Daturalna ras?. Obecnie

nie znanq jest zadna pierwotnie czyli rzeczywiscie dzika rasa koni; liezni bo-

wiern autorowie sa zdania, ze dzikie konie Wschodu sa tylko zbieglemi zwie-

rz?tami domowemi *). Jesli nasze rasy dornowe powstaly z kilku gatunkdw
lub ras naturalnych, te ostatnie wygin?ly widoczuie wszystkie wdzikim stanie.

S^dzfjc wedlug naszych dzisiejszych wiadomosci. najprawdopodobniejszym

mo4e jest zwykly pogl%d, iz wszystkie rasy pochodz§ od jednego gatunku.

Cosi?tyczy przyczyn modyfikacyj, jakim ulegty konie, to warunki zyciowe

wywieraj^, zdaje si?, znaczuy wplyw bezposredni. D. Forbes, ktory mial do-

skonal$ sposobnosc pordwnac konie hiszpauskie z poludniowo-amerykanskiemi,

donosi mi, ie konie z Chile, ktdre zyly w tych samych prawie warunkach co

ich przodkowie rodowi w Andaluzyi, pozostaj% niezmienione, gdy tymczasem
konie z pampasdw oraz Puno-ponies znaeznie zostaly zmodyfikowane. Nie

moina w^tpid o tem, iz wielkosd koni znaeznie bywa redukowana; ich wygl%d
zewn?trzny zmienia si?, gdy zyj$ na gdrach i wyspach, a jest to widoeznie po-

wodowane brakiem dostateeznego i rdznorodnego pokarmu. Wszyscy wiedza

o tem, jak malemi i kudlatemi s% Ponies na wyspach pdlnocnych oraz gdrach

Europy. Korsyka i Sardynia posiadaj% swoje krajowe Ponies, a na niektdrych

wyspach nad brzegami Wirginii ®) znajdowaty si? lub te4 dzis jeszcze istniej^

l
) A. Knight krzyiowat * sobi> tak roine rasy jak konie poctygowe i Ponies nor-

wegskie, p. A. Walker, on Intermarriage 1838, str. 205.

*j Naturalist’s Library, Horses, v. XII, p. 208.

*) Gervaie, Hist. nat. Mammif. T. II, s. 143. Owen, Brit. Fossil. Hamm. s. 383.
4
) Eenntnis der fossilen Pferde, 18i3, s. 131.

s
) W C, L. Martin (The Horse 1815, p. 45) robi nwagf przeciwko przypuszcze-

niu, jakoby konie wsebodnie byly tylko zdziczalemi, it nieprawdopodobnem jest, aby

eziowiek w dawniejszyeh czasach wyt?pil gatunek w okolicy, gdzie obecnie iji on moze.

*) Transact. Maryland Academy, vol. I, p. 28.

Dzieta Karola Darwina —ZmiennoSc zwierz$t i roilin. T. I, 8
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Ponies, podobne do szkockich, ktdre powstaly podobno przez to, ze wystawio-

ne byly na niesprzyj%ce wptywy zewn^trzne. Puno-ponies zamieszkuj^ce wy i-

sze krainy Kordylierow, wedlug D.Forbesa szczegdlnie uialenii istotami, bar-

dzo niepodobnemi do hiszpanskich ich przodkdw.

Bardziej na poludniu, na wyspach Falkland potomkowie koui, wprowa-

dzonych w r. 1764, tak pogorszyly si§ ze wzglgdu ua wielkosc ') i sil$, ie nie

moina ich uzywad do chwytania dzikiego bydta za pomoc$ laza. Do tego celu

trzeba tarn sprowadzac z wielkim kosztem swieie kouie z La Platy. Mniejszy

wzrost koni tak na wyspaeh poludniowych, jako tei na pdlnocnych oraz na

wielu lancuchach gdrskich zaledwie rndgl bye wywolauy przez mrozy, ponie-

wa* podobne skarlowaeenie raialo takie miejsce ua wyspach Wirginii oraz mo-

rza Srddziemnego.

Kon moze si§ oprzec silnym nirozom, gdyi dzikie stada zyj^ na rd-

wuinach Syberyi pod 56° szerokosci pdlnocnej 2
),

a pierwotnie kon iuusial za-

pewne zamieszkiwac kraje, ktdre caly rok pokryte byly sniegiem; albowiem in-

stynkt odgarniania sniegu, w celu skubania rosn^cej pod nira darni, zacho-

wuje si§ bardzo dlugo. Dziki tarpan na wschodzie posiada instyukt ten, a jak

mi donosi admiral Suiivan, stosuje si§ to takze do zdziczatych koni na wyspach

Falkland. Jest to tem dziwniejsze, it rodzice koni tych w La Plata przez wiele

pokolen nie mogli zadosydczynic temu instynktowi. Dzikie bydlo wysp Falk-

land nigdy nie odgaruia sniegu i ginie z glodu, gdy ziemia przez dtugi czas

jest nira pokryta. W pdlnocnych cz^sciach Ameryki posiadaj% taki sam oby-

czaj konie, pochodzqce od tych, ktdre wprowadzili hiszpanscy zdobywey Me-

ksyku; podobnie tez krajowe bizony, gdy tymezasem nie posiada tego zwyczaju

bydlo, sprowadzone z Europy *).

Kon chowa si§ dobrze tak w krajach najgor§tszych, jako tei najzimniej-

szyeh; wiadomo bowiem, ie jest on bardzo dobrze rozwini^ty, jakkolwiek nie-

dosi^ga zbyt zuacznej wielkosci w Arabii i Afryce Pdlnocnej. Zbytnia wil-

god szkodzi koniowi widoeznie wi^cej niz cieplo lub zimno. Na wyspach Falk-

land konie cierpi% bardzo w skutek wilgoci, a tai sama okolieznosd wyjasnia

moie po cz<jsei osobliwy fakt, ie na wschdd od zatoki Bengalskiej 4
)
w nad-

zwyczaj wielkim i wilgotnym obszarze Avy, Pegu i Siamu, na archipelagu Ma-

lajskim, na wyspach Loo-Choo i w znaeznej cz$sci Chin niema koni, dosi§gaja-

cych naleiytej wielkosci. Na wschdd zas at do Japonii spotykaray konie nor-

malnej wielkosci 6
).

i) Mackinnon
,
on .The Falkland Islands* s 25. Praeciftna wysokoSi koni na wy-

spach Falkland podani) jest na 14 dloni 2 cale; patr* tet m6j .Journal of Researches*.

*) Pallas, Acta Acad. Petrop. 1777. P. If, p 766. Co do i> stynktu tarpana od-

garniania iniegu p Ham. Smith, Nat. Lib. vol. XII; p. 165.

•> Pranklina Narrative v. I, s. 87. Uwaga Sir J. Rlchardsona.

*) J . H. Moor Natice of the Indian Archipelago. Singapore 1837, s. 189. Krilowa

angielska otraymata rax Pony a Jawy, kt6ry mial tylko 28 cali wysokoiri (Athenaeum

1852, *. 718). Co do wysp Loo-Choo p. Beechey's Voyage 4 wydanie v. I, s. 499

J. Crawford, Hist of the Horse, w Journ of Royal United Service Institution v. IV.
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Z pomi?dzy licznych naszych zwierzgt domowych hoduje si? niektdre rasy

dla ich osobliwosci i pi?knosd. Konia zas ceai si? tylko prau ie ze wzgl?du na

stopien jego uiytecznosd. Nawpot potwornych pokoleA niozachowu;e si? przeto,

a prawdopodobnie wszystkie istniej%ce rasy powstaty w skutek bezposredniego

wptywu warunkdw iyciowych, lub tei przez dobdr rdinic indywidualnych.

Bezwgtpienia moina stworzye rasy nawpdt potworne.

Tak np. Waterson ') podaje wiadorn >sc o klaczy, ktdra po kolei zrodzita

trzy zrebi?ta bez ogondw. Mozuaby tu wi?c byto utworzyc ras? bezogonowtj

jak u psow i kotdw. Itossyjska rasa koni posiada k?dzierzawe wtosy,

a Azara *) powiada, ie w Paraguayu rodzsj si? niekiedy konie, najcz?sdej je-

dnak zabijane, ktore posiadajg wtos, jak na gtowie negra. Wtasciwosc t?

odziedziczaj^ nawet konie pdtkrwi, a jest to szczegdlny przyktad wspdtczynnosd.

ii konie takie posiadajg krdtkie grzywv i ogony, a kopyta osobliwego ksztattu,

podobne do oslich.

Niepodobna prawie wgtpid o tem, ze dtugotrwaty dobdr wtasnosci, poiy-

tecznyeh dla cztowieka, stanowit najgtdwniejszy moment w tworzeniu si? roz-

rnaitych ras koni. Spojrzray na konia poci^gowego. Widzimy natychmiast,

jak dobrze jest on przystosowany do swego zadania — przewoienia wiolkich

ci?iarow i jak rdznvm jest wygl%d jego od wyglgdu pokrewnych mn zwierz^t

dzikich. 0 angielskim wyseigowcu wiadomo, ie pochodzi ze zmieszanej

krwi konia arabskiego, tureckiego i berberyjskiego. Dobdr i hodowla uczynity

go jednak zwierz?dem bardzo rdznem od przodkdw jego rodowych. Pewien

autor w Indyach, ktdry zna widocznie bardzo dobrze konie czystej krwi arab-

skie, zapytuje: „Kto, spoglsjdajac na dzisiejsz% nasza ras? wysdgowcdw,

pomyslatby, ie stanowi oua rezultat krzyiowauia k mia arabskiego i kla-

ezy afrykanskiej?“ Przewaga jest tak uderzaj^c^, it przy wyseigaeh o Good-

wood Cup *pierwszemu potorakowi tureckich, arabskich i perskich koni pobta-

za si? rdinic? 18 funtdw wagi, a jesli oboje rodzice pochodz$ z tych krajdw

36 funtdw ®j.

Wiadomo, ii arabowie oddawna jui zajmuj% si? z tak% sama pilnoscia

jak my rodowodami koni swyeh, a to wymaga wielkiej i ei^gtej starannosci

w hodowdi. Wobec tego, ezego dokonat staranny chdw w Aoglii, czvi rooie-

my watpid o tem, ie arabowie w ci(*gn staled wywarli takie uderzajgcy wplvw

najakosc rasy sw’ej? Ale moiemy cofngd si? do jeszcze odleglejszego czasu;

albowiem w najstarszej, znanej nsi^ice, biblii, czytamy o klaczach starannie

hodowanych do doborn i o ogieraeh, ktdre sprowadzano za wysokie ceny

Essays on natural History. 2 Ser. s 161.

*) Quadruples dn Paraguay. X. II, s. 83J.

•) Prof. Low, Domesticated Animals s. 646. Co do antora indyjskiego p. Indian

Sporting Review v. II, s. 181. Jak zauwaiyl Lawrence (the Horse, s. 9) ,ni0'dy jesscae

moie nie zdariylo si?, aby koA 3
/« pelaej krwi (t. j. koft ktirege diiad i babka nie byli

e/ystej krwi) 6cigaj?c si? s koniem pelnej krwi na odlegloSci dw6ch mil, zwyci?iyl"*

Przytacaaj? kllka wypadkbw, i i *wyei?iaty konie ’/• pelnej krwi.
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z roinych krajow *). Bez wzgl^du na to, czy r<5zne istniej^ce rasy konia po-

chodz$ od jednej, czy tez od wielu form pierwotnych, mozemy wnioskowac, 4e

przemiany w znaczuym stopniu s$ rezultatem bezposredniego wplywu warun-

kdw 4yciowych, a w jeszcze wi^kszym stopniu rezultatem doboru sztucznego

malych rdinic indywidualnych.

U wielu domowych zwierzat ss^cych i ptakd w pewae cechy ubarwienia

albo scisle si§ odziedziczaja, lub tez maj$ sklonnosc do pojawiania si§ po dlu-

gotrwalym zaniku. Poniewua zobaczymy w nast§pstwie, 4e przeduiiot ten jest

bardzo wazny, opisz§ szczegolowo ubarwienie koni. Wszystkie konie angiel-

skie i liczne indyjskie, oraz z archipelagu malajskiego, pomimo rozuic w wiel-

kosci ciata i wygl%dzie, przedstawiaja podobne granice i rdznice w masci.

Angielski atoli wyscigowiec a
j uigdy nie bywa ciemno-gniadym (dun); ponie-

waz jeduak ciemno-gniade, oraz smietankowej masci konie uwazane sa przez

arabdw jako nie rnaj^ce wartosci, i tylko trzymane stj „dla iydow, do jazdy

wierzchem“ 3
),

masc ta w ci^gu dlugotrwalego doboru moze byd usuni^.
Konie wszelkiej masci i tak rozmaitych ras, jak poci^gowe lub Ponies, s$ nie-

kiedy centkowane 4
) i przytem w taki sposdb, jaki wyraznie wyst^puje u si-

wych koni. Fakt ten nie rzuca jasnego swiatla na ubarwienie konia pierwo-

tnego, jest zas tylko przypadkiem analogicznego zboezenia; albowiem nawet

osiel bywa niekiedy centkowany, a w muzeum brytanskiem widzialem mieszan-

ca z osla i zebry, ktdry na tylnej cz^sci ciala posiadal centki.

Pod stowem „zboczenie analogiczne" (jest to jedno z wyrazeii, jakiego

cz^sto bgd§ raiat sposobnosc uzywac) rozumiem zboczenie, wyst$puj$ce w pe-

wnym gatunku lub odmianie, ktore podobne jest do normaluej cechy w innym,

odmiennym gatunku lub odmiauie. Jak to bgdzie wyjasnionem w jednym

z p6zniejszych rozdzialow, analogiczne zboezenia mog§ powstawac z rotnych

przyezyn. Dwie lub wi^eej form podobuej konstytucyi moze podlegad podo-

bnym warunkom, albo tez jedna z dwdeh form mofcewskntek atawizmu otrzymad

cech§, jak% druga forma odziedziczyla po wspdluym przodku, lub te4 wreszeieobie

formy moga ositjgn^c t§ sama cech§ przez atawizra. Zobaczymy natychiniast,

ze konie okazujtj niekiedy sklonnosc do posiadania pr^g na wigkszej cz^sci da-

ta swego, a poniewaz wiemy, it pr^gi u odiuian kotdw domowych i wielu ga-

*) Gervais w Hist. nat. des Maisra. T. II, str. 144, zebra! liczne fakta w tej kwe-

styi. Tak np. Salomon (I, Ksi?ga krolbw. rozd. 10, 28) kupi! w Egipcie konie za wyso-

*) The Field, 13 July 1861, I, str. 42.

“) E. Vernon Hareonrt, Sporting in Algeria, str. 26.

*) Przytaczara to na zasadzie wlasnych spostrzezeA nad nbarwieniem koni, jakie

robitem w ei?gu lat kilku. Widzialem konie maici Smietankowej, jasno-szaro-gniade oraz my-

sio-gniade-centkowane, co przytaczam dlatege, iz tnierdzono ( Martin ,
Hist, of the Horse?

str. 134), ie gniadenigdy nie bywajij centkowane. Martin wspomina centkowaue osly. W .The

Farrier* (Loudon, 1828, str. 453, 455) zmtjdnji} si? trafne uwagi o contkovvanin koni, tak-

ie w „The Horse“ Ham. Smith's.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



45

tunk6w rodzaju kota przechodz^ fatwo w plainki i obloczkowate rysunki, jak

to nawet okazuj$ mfode jednostajnie ubarwionego Iwa, posiadaj^ce ciemne

plamki na jasniejszem tie—mozemy wi^c przypuszczac, ze centki konia. ktdre

tak bardzo dziwify uiektorych pisarzy, ss) tylko modyfikacy^ lub tez sladem

pr^ikowatosei.

Ta sklonnoAd konia do pr;ikowatoAci jest /. vcielu wzgl;dow faktem inter«suj;cym

Konie wszelkiej maSci, nsjrozmaitszych ras w roinych cz;4eiach Swiata cz;sto posiadaj;

Pr?g? ciemaij, ci;gu;c; si; wzdlul grzbietu od grzywy ai do ogoua Jest to tak cz;stem,

te oie potrzebuj; wchodzid w szczegdly •). Niekiedy konie posiadaj; poprzeczne pr;2ki

na nogach, giownie zaA na dolnej stronie ciala. Bzadziej maj; pr;g; na lopatce, jak osty

lub tei szerok;, ciemnicjsz; plain;, zast;puj;r; pr;g;.

Zanim przyst;pi; do szczegotdw, mnsz; zaznaczyd, ze wyraienie gniady (dun) bar-

dzo jest Smiatem i obejmuje trzy grapy barw; a mianowicie barw; pomi;dzy Smietankow;

i czerwono-brunatnij, ktdra pr/.echodzi stopniowo w jasno-brunatn; lub kasztanowato-brn-

natu; (a to jest maid, jak; cz;sto oznacza si; mianem butanej): powtore barw; olowian;

lub tupkow;, albo tei mysio szaro-bruuatn;, ktdra przecbodzi stopniowo w popielat; i wre-

szvie ciemno-szaro-brunatn;, pomi;dzy brunatn; i czarn; (kar;). Widziatem w Anglii do-

syd duiego, lekko zbudovrauego, butann-gniadego Devonshire-Pony (fig. 1), ktdry posiadal

uderzaj;c; pr;g; wzdlui grzbietu, ja&niejsze pr;gi poprzeczne na dolnej stronie nog prze-

dnich i cztery r&wnolegte pr;gi na kaidej lopatce. Z tych czterech pr;g tylna byla bar-

dzo mala i niewyrazna, przednia przeciwnie— dluga i szeroka, lees na Srodku przerwana

i na dolnym kofiui t;pa, gdy tymezasem przedni koniec wybiegat w dtugie ostrze. Wspo-

miuaui o tym ostatnim fakeie dlatego, ze pr;ga topatkowa osla przedstawia niekiedy do-

kladnie tak; sam; form;. Fosiadam przyslany mi szkic i opis matego jasno-gniadego wa-

lijskiego Pony, petnej krwi z pr;g; na grzbiecie, * pojedynez; pr;g; poprzeczn; na kaidej

nodza i z trzema pr;gami na lopatce. Fr;ga tylna odpowiadaj;ca pr;dze topatkowej osla,

byla najdtuisza, podezas gdy obie przednie, rdwnolegle, wychodz;ce z grzywy, pordwnane
t. pr;gami lopatkowemi wyiej wspomuianego Devoushire-Pony zmniejszaty si; w dtugoSci

w odwrotuym szeregu. Widziatem jasno-bulanego, silnego wyScigowca, ktdry na przednich

nogach posiadal u spodu najwyrazniejsze pr;gi poprzeczne, a takie ciemno-olowianego

i mysiej maSci P.ny z podobnemi, lecz mniej wyraznemi pr;gami; podobnie tei widziatem

bulano-guiade irebi; >/, pelnej krwi z bardzo wyrainemi pr;gami poprzeeznemi na nogach

dalej kasztauowato-gniadego konia poci;gowego z wyraiu; pr;g; na grzbiecie, wyraznemi

Sladami pr;g na lopataach, lecz bez pr;g na nogach, a m&gtb/m przytoczyd jeszcze wi;-

cej wypadkdw. Syn mdj zrobit dla mnie szkic wielkiego, ci;ikiego, szaro-gniadego, bel

gijskic-go konia poci;gowego z wyraznemi pr;gami grzbietowemi, Sladami pr;g na nogach
i dwiema rdwnolegtemi, dtugiemi, o trzy cale od siebie odlegtemi, mniej wi;cej siedm do

oimiu cali dtugiemi pr;gami na obn lopatkach. Widziafem tei innego, ja&niejszego nieco

konia posi;gowego, barwy brudno-Smietankowej, ktdry mial pr;ikowane nogi, na jednej

z lopatek wielk; nie wyrainie ograniezon; ciemu; obtoezkow; plam;, anadrugiej lopatce

dwie niewyraine rdwnolegle pr;gi. Wszystkie powyisze wypadki dotycz; koni szaro-

goiadych rdinych odcieni. Mr. IV. W. Edward* widziat zaS kasztauowato-gniadego ogiera

prawie pelnej krwi, ktdry posiadal pr;g; na grzbiecie i wyrazne pr;gi poprzeczne na no-

gach. Dalej zai widziatem dwa gniadosze powozowe z czarnemi pr;gami na grzbiecie,

’) Niektdre szczegdly zuajduj; si; w The Farrier 1828, s. 452, 465. Jeden z uaj-

mniejszych Pony, jakiego widziatem, mysio-gniady, posiadal wyrazn; pr;g; na grzbiecie

Maly indyjski kasztanowato gniady Pony posiadal tak;i pr;g;, podobnie tei uiezwykle

oci;zaly kod
] oc4gowy. WjSeigowce maj; cz;sto pr;g; na grzbiecie.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



46

Jeden z tych koni miat na kaidej topatce jaAniejsz* pr?g?, drug! zaA azerok*, ezarn?, nle-

wyrainie ograniozon? pr?g?, przechodz?c? w poprzek przez p6} topatki, iaden nie raial

pr?gi na nogach.

Fig. 1.— Devonshire-Pony gniady, pr?gowany na topalkach, grzbiecie i nogach.

Najciekawszy vrypadek widzialem u zrebi?cia ogiera wlasnego mego chowu. Qmada

klacz (cArka ciemnogniadej flamandzkiej klaczy, oraz jasno-szarego ogiera tnrkomaAskie-

go) pokryt* byta przez Herkulesa, ogiera petnej krwi, ciemno gniadego, ktArego matka

i ojcieo (Kingston) hyli oboje gniadzi. £rebi? bylo w koAcu takie gniade; gdy zaS miato

wieka 14 dni, bylo brudno-gniade, z odcieniami barwy mysio-szarej, a w niektorycb miej

acach i odcieniem ioltym; posiadalo ono tylko Mad pr?gi grzbietowej z kilku poprzeczne-

mi, niewyrainemi pr^zkami na nogach. Lecz cale prawia cialo zrysowane bylo w^zkicmi,

ciemnemi prijikami, kt6re po wi?kszej cz?Sci tak byly uiewyrazne, ie widai je bylo tylko

w pewnem oiwietleniu, jak pr,iki n czarnych kotkAw. Pr?gi te byly wyraine na tylnej

cz?ici ciala, gdzie wychodzity z grzbietu i zaginaly si? nieco ku przodowi.

Liczne * nich rozgal?zialy si? dokladnie w taki sam sposdb, jak a niektorych ga-

tunkow zebry tarn, gdzie wychodzity z grzbieta. Najwyrainiejsze byly pr?gi te na czole

pomi?dzy uszami, gdzie tworzyly szereg ostrych tuk6w jeden pod drugim, ktAre kn pysko-

wi coraz byly kritsze. Zupelnie takie same rysunki widaA na czole kwagi i zebry Bar-

chella. Gdy zrebi? to mialo dwa lub trzy miesi?ce wieka, wszystkie pr?zki znikly cal

kowicie. Podobne rysunki na czole widzialem u doroslego bnlanego wy&cigowca, kt6ry

posiadat wyrazn? pr?g? grzbietow? i wyraznie pr?iki na nogach przedmch.

W Norwegii barwa krajowego konia czyli Pony, jest szaro-gniada i waha si? od pra-

wie Amietankowej do ciemno-mysio gniadej. Zwierz? nie posiadaj%ce pr?g na grzbiecie

i nogach nie jest uwazanem jako czystej krwi >). Wedlog syna mego, w pewnej cz?»ci

kraju blizko trzecia cz?46 Ponies posiada pr?ikowane nogi. U jeduego Pony naliczyl on

siedm pr?g na przednich i dwie na tylnych nogach.

Tylko nieliczne a nich posiadaly tlady pr?g topatkowych. Styszatem jednak o pe-

wnym ogierze, sprowadzonym z Norwegii, ktAry posiadat pr?gi topatkowe tak samo rozwi-

ni?te, jak inne. Putkownik H. Smith *) wspomina o szaro-gniadych koniach * pr?gami

grzhietowemi w Siera Hiszpanii, a konie pochodz?ce pierwotnie z Hiszpanii w niektirych

>) Co do maici Pony nor' egskicgo, otrzymaltm wiadomcAci od konsula jeneralnego

J Crowe, oraz prof. Boelca, Iioska i Esmarka. P. Field, 1833, s. 431.

*) Ham. Smith, Naturalist's Library Vol XII, s. 876.
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Czficiach Ameryki Potudniowet, 8? obecnie szaro-gniade. Sir W. Elliot
, jak'] mi powiada,

obejrxal stado ztoione z 300 koni poludniowo amerykaAskich, sprowadzonycb do Madras.
Liczne z nich posiadaiy pr?gi poprzeczne na nogacb i krotkie pr?iki topatkowo. Osobnik
z rysunkami najbardziej uderzaj?cemi, ktorego azkio kolorowy otrzymatem, byt barwy my
sio-szaro-gniadej z lekko widtowatemi pr?gami na topatkach.

W pdinocno-zachodnich cz?Sciach Indyj konie pr?zkowane wi?cej nii jednej rasy
zdarzaj? si? widocznie cz?Sciej, nii w jakiejb?di innej cz?Sci Swiata, a otrzymaiem o nicli

wiadomnSci od kilkn oficerow; szczegAlniej od putkownikAw Poole i Curtis
, od majora

Campbell
,
brygadyera St. John i innycb. Konie Kattywar posiadaj? nieraa 15—16 dtoni dtu-

goSci i s? zbndowane dobrze i lekko. Bywaj? one wszelkich maici, lecz przewaiaj? ea-
barwione na szaro-gniado, a te s? tak ogolnie pr?zkowane, ie koA bez pr?g nie jest nwa-
iany jako ezystej krwi. Pulkownik Poole s?dzi, it szaro-gniade konie posiadaj? pr?g?
grzbietow?; pr?gi noine istniej? po najwi?kszej cz?Sci, a jest on zdania, ie blizko polowa
koni posiada pr?g? topatkow?. Ta ostatnia jest niekiedy podwAjn? lub potrojo? na obu
topatkach. Pulkownik Poole widziat tei cz?sto pr?gi na licach i bokach nosa, a takie
pr?gi a siwkow-Katty war, oraz gniadoszdw, zaraz po urodzeniu; wkrotce jednak znikaty one.

Posiadam inne jeszcze wiadomoAci o pr?ikowanych, Smietankowych, gniado-ezerwc-
nych, gniadych i jasno szaryck koniach Kattywar. Na wsch6d od Indyj Shan-Ponies (na
pfttnocy Burma) posiadaj? pr?gi na grzbiecie, nogacb i topatkach, jak mi donosi Mr.
Blyth. Sir W. Elliot donosi mi, ie widziat dwa gniade Pegu-Ponies z pr?gami na nogaeh.
Ponies z Burma i Jamy s? cz?sto szaro gniade i posiadaj? trzy rodzaje pr?g „w tym sa-
mym stopniu, co w Anglii ')“. Mr. Swinhoe donosi mi, ze badat dwa jasno-szaro-gniade
Ponies dw6ch chiftskich ras, a mianowicie z Shanghai i Amoy; oba posiadaiy pr?g? grzbie-
towq; ostatni nieznaczn? pr?g? na topatce.

Widzimy zt?d, ie we wszystkich cz?Sciach ziemi znajduj? si? rasy koni, ktire wogA-
le bardzo si? pomi?dzy sob? rAini?, a ktAre posiadaj? wyiej wspcmniane rozmaite pr?gi,
gdy s? szaro-gniade (a mianem tym oznaezam barw?, kt6ra w szerokich granicach waha
si? pomi?dzy Smietankow? ai do czarnej), rzadko zaS gdy maj? odcieA gniado-czerwony,
szary lub kasztanowaty. Eottych koni z biatemi grzywami i ogonami (niekiedy tei zwa-
nych ,duns“) nigdy nie widziatem z pr?gami *).

Dla powodow, ktAre rozwin? w rozdziale o atawizmie, staratem si? wyAledzid, z bar
dzo malym wprawdzie skutkiem, czy szaro-gniade konie, kt6re o tyle cz?4ciej bywaj? pr?-
gowane, aniieli inne, powstaly ze skrzyiowania dwAch koni, z ktArych iaden nie byt sza
ro gniadym. Wi?kszoA6 ludzi, do kt6rych zwracatem si?, byla tego zdania, ie jeden z nich.
musial byA szaro-gniadym, a wogdle rozpowszechnione jest zdanie, ie gdy to ma miejsce,
szaro-gniada maid i pr?gi s? AeiSle dziedziczne •).

Obserwowalem wypadek, gdzie irebi? z karej klaczy, oraz gniado-czerwonego ogie-
ra, gdy dorosto, otrzymato ciemn?, bntano-szar? maid, oraz w?zk?, lecz wyrain? pr?g? na
grzbiecie. Hofacker ») podaje dwa wypadki, gdzie dwa konie myszato-kare pochodzity
od rodzicdw odmiennie zabarwionych, lecz nie szaro gniadych. Z podobnie malym ]sku-
tkiem staralem si? zbadad, czy pr?gi u irebi?cia s? w ogole wyrazniejsze lub mniej wy-
raine, aniieli u konia dorostego. Pulkownik Poole powiada mi, ii zdaniem jogo ,pr?gi s?
najwyrainiejsze bezpo&rednio po urodzeniu, ie nastfpnie staj? si? coraz niewyrazniejsze, al
pdki nie nast?puje pierwsze linienie sier&ci. Potem znAw wyst?puj? tak silnie, jak pier-
wotnie, cz?sto jednak plowiej? z wiekiem konia“. Dwa inne spostrzeienia stwierdzaj? to
ptowienie pr?g u starych koni w Indyach. Z drugiej znAw strony pewien pisarz twier-

') Patrz The Field, 27 July 1861, s. 91.

*) The Field, 1861, s. 431, 493, 545.

') Ueber die Eigenschaften 1 t. d., 1828, s. 13, 14.
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dzi, 4e zrebifta rodza s'? cz?sto be* pr?g, i te te ostatuie wyst?pif a wtedy, gdy zrcbi?

jest starsze. Trzej inni autorowie twierdz?, ie w Norwegii pr?gi irebisjt sa muiej wyrazne

uii u dorosiych. By4 mote, it niema iadnego stalego prawidta. W wytej opisanym wy-

padku, dotycz?cym mtodego zrebi?cia, na calem ciele pokrytego w?zkiemi prijikarai, nie

ma w?tpliwotci co do wczesuego i catkowitego zanikania prqtkowatotci. Mr. W. W.

Edwards zbadat dla mnie dwadzieSria i dwoje zrebi?t koni wytcigowych, a z tych 12 posia-

dato mniej lub wi?cej wyrazn^ pr?g? na grzbiecie. Te i niektore inne fakta, jakie udalo

mi si? zebrai, doprowadzaj? mi? do wuiosku, te pr?ga grzbietowa u wyScigoweow angiel-

skich zanika cz?sto z wiekiem. W og61e jestem zdania, te pr?gi po wi?kszej c*?tci s?

najwyratniejsze u trebi?t i d?isj do zaniku w p6znym wieku.

Pr?gi sa zmienne co do barwy swej, s% jednak zawsze ciemniejsze niz

reszta data. Nie istoiej^ one nigdy jednoczesnie na wszystkich cz?sciach da-

ta; nogi moga bye praikowane, przyezem pr?ga topatkowa moie nie istniec i na-

odwrdt; to ostatnie jednak stanowi wypadek rzadszy. Nie styszatem atoli ni-

gdy o pr?gach lopatkowych i brzusznych bez jednoczesnego istnienia pr?gi

grzbietowej. Ta ostatnia jest najcz?stsza ze wszystkich pr?g, jak to z gory jui

moina przypuscic, pouiewai charakteryzuje ona siedm lub osm gatunkdw ro-

dzaju. Zasluguje na uwag? okolicznos<5, iz tak nieznaezna cecha, jak podwdj-

na lub potrojna pr?ga topatkowa moze wyst?powa6 u tak odmiennych ras, jak

walijski Pony, Devonshire-Pony, Shan-Pony, oci?zale konie pocisjgowe, lekkie

potudniowo-amerykanskie, oraz wiotkie konie rasy Kattywar. Pulkownik

H. Smith sqdzi, 4e jeduo z jego przypuszczalnych pierwotnych pokoleh konia

posiadato masc szaro-gniad^ i byto prazkowane, oraz 4e prazkowanie u wszyst-

kich innych ras powstalo wskutek krzy4owania z osobuikaini tej pierwotnej ra-

sy szaro-guiadej. Jest to jednak nadzwyczaj nieprawdopodobne, aby rozraaite

rasy, iyjijce w tak bardzo odleglych od siebie cz?sciach swiata, rniaty si? krzy-

zowac z jak^b^dz pierwotuie odinienna rasa. Nie rnainy tez podstawy przy-

puszczaii, aby wplyw krzyiowania w tak wczesnym okresie miat przetrwac

przez tak wiele pokolen, jakie nalezatoby przyj^c zgodnie z tyiu pogl^dem.

Co si? tyezy okolicznosci, it pierwotna masc konia byla szaro-gniada,

pulkownik H. Smith l
) zebral liezne dowody, wykazujace, iz masc ta na wscho-

dzie istniala juz za czasdw Alexandra, oraz ie> liezne konie z Azyi Zaehodniej

i Europy Wschodniej, posiadaj^ obecnie rozmaite odcienia barwy szaro-gnia-

dej lub tei niedawno jeszcze posiadaty takowsp Dzika rasa szaro-gniadych

koni z pr?ga grzbietowa, byta, zdaje si?, niedawno jeszcze trzymana w stajniach

krdlewskich w Prusach! Styszatem, 4e w W?grzech ludnosc uwaia szaro-gnia-

de konie z pr?gij na grzbiecie jako ras? pierwotna, a to sarao ma tez miejsce

w Norwegii.
"
Szaro-gniade Ponies istnieja w gdrzystych okolicach Devonshire,

Walii i Szkocyi, to jest tarn wtasnie, gdzie rasa pierwotna miata najlepsze wi-

») Naturalist's Library. Vol. XII, 1841, s. 109, 153—163, 280, 281. Ma$4 tmietan-

kowa, priechodzijcn w barw? Izabelli (t j. brudn? ma&4 konia kr61owej Izabelli), byla,

idaje si?, rawsze pospoiit?; p. tot roipraw? Pollasa o dzikim konin Wacbodu, gdzie m6wi

ou 0 maSci szaro-gniadej i guiadej, jako o przewaJajfj' jch,
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doki na zachowanie si§. W czasie, kiedy Azara bawit w Ameryce Potudnio-

wej, gdzie koh jest jui zdziezaty od 250 mniej wi^eej lat, na 100 koni 90 bylo

„bai-ch(Uainsu
,
pozostale dziesied byty „zains“, a na 2,000 jeden tylko byt

czamy. „Zainu tldmaczy si§ zwykle przez czarny, bez wszelkiego bialego

odcienia, poniewaz zas Azara mdwi o mutach, ktdre byty »zain-dairu
,

s$dz§ wi§c, ze „zainu masi raczej oznaczac masc szaro-gniada. W niektd-

rych cz^sciaeh ziemi konie zdziczate otrzymuja z tatwoscisj masc czerwono-

siwn >).

W nast^puj^cych rozdzialach, w ktorych jest mowa o gol§biu, zobaczy-

my, be u czystych ras, rozraaicie ubarwionych, wyst§puj% stale pewne czame

rysunki na skrzydlach i ogonie, ilekroc urodzi si§ ptak bl^kitny. Podobnie

tei otrzymujemy cz^sto bl^kitne ptaki z takiemii czarnemi rysunkami, krzyiu-

j$c z sob% rozmaicie ubarwione rasy. Zobaczymy dalej, be fakta te objasniaja

si? okolicznosci% ("na dowod ktorej one same najsilniej przemawiaj^), iz wszyst-

kie rasy pochodzfj od got^bia skalnego ( Columba Livia), ktory jest w podobny

sposdb ubarwiony. Lecz wyst^powanie pr$g u rozmaitych ras koni, masci sza-

ro-gniadej, nie przedstawia w przyblizeniu nawet tak uderzaj^cego do-

wodu pochodzenia ich od jednej pierwotnej rasy, jak u gol^bi, ponie-

waz zaden kon, uwazany z pewnoscitj za dzikiego, nie moie tu stu-

iyd jako skala do porownania, pr§gi sa zmienue co do charakteru swego,

niema dostatecznych dowodow na to, ib pr%£ki powstaja po krzyiowa-

niu z sob% rozmaitych ras i nareszcie, poniewaz wszystkie gatunki rodzaju ko-

nia
(
Equus

)
posiadajij preg£ grzbietowa, a niektore tei—pr§gi na lopatkach

i nogach. Tern nie mniej jednak podobiehstwo najrozmaitszych ras w ogdlnym

odcieniu masci, w plamistosci, w prazkowatosci na nogach, szczegolniej czgsto

wyst§puj§cej u koni szaro-gniadych, a takze podwdjnej lub potrojnej prqiko-

watosci na topatce—wskazuje prawdopodobiehstwo pochodzenia wszystkich

istniejacych ras od jednego pierwotnego, szaro-gniadego pokolenia, mniej lub

wi§cej pr^ikowanego, do ktdrej to formy konie nasze powracaja jeszcze nie-

kiedy.

0 s i e I.

Zoologowie opisuj$ cztery gatunki osta, oprocz trzech gatunkow zebry.

Nie moina wszelako w^tpic dzis o tem, ii nasze zwierz^ta doraowe pochodz% od

) Azara
,
Quadruples du Paraguay, T. IT, s. 307, co do ma£ci mulow, p. s. 350.

W Ameryce P6lnocnej, gdzie konie uwazane sjj za potomkdw koni hiszpaftskich z Meksy-

ku, wedlug Catlina (T. II, s. 57) posiadais} one wszelk* maM: czarny i szar», czerwono-

siw*, szaro-czerwon* i lisio-czerwon*. F. Michaux (Travels in North America, s. 235), opi-

suje dwa dzikie konie z Ueksyku, jako czerwono-siwe. Na vryspach Falkland, gdzie konie

34 zdziczate dopiero od 60 do 70 lat, powiedziano mi, ie maS6 czerwono-siwa i stalowo-

szara jest przewaiaj^ca. Fakta te wakazuj?, ie konie nie powracaj? powszechnie do tej

samej, jednostajnej maJci.

Dzieta Karola Darwina —ZmiennoM zwierz^t i roilin. T L 7
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jednego gatunku, a mianowicie od Asinus taeniopus z Abissynii *). Osta przy-

taczaj^, na zasadzie starego testamentu, jako przyktad dawnego zwie-

rz§cia domowego, ktdre tylko w bardzo matym stopniu zmienito si?. Nie jest

to jednak, scisle rzecz bior%c, stusznem, albowiem w samej Syryi istniej% cztery

rasy; po pierwsze lekkie i zwinne zwierz? z przyjemnyra chodem, uzvwane przez

darav; powtdre rasa "arabska, uiywana wyt%cznie pod siodto; po trzecie silne

zwierz?, uiywane do ptuga i roznych innycb celdw, i wreszcie wielka rasa

z Damaszku zeswoistemdtugiemciatemidtugiemiuszami. Jakkolwiek zewn?trz-

ny wyglsjd osta nie jest wcale jednostajnyra, ani w Anglii, ani tei wogdle w Eu-

ropie Srodkowej nie utworzyiy si? jednak iadne rasy, podobne do ras konia.

Moina zapewne wyttdmaczyc to sobie tem, ii osiet hodowany jest przewainie

przez ubog% ludnosd, ktdra ani nie moie utrzymywac duiych stad, ani tei sta-

rannie parzyd z sob% i dobierac mtode. Lecz,jakzobaczymy wjednyra z nast?pu-

j^cych rozdziatdw, ostamozna z tatwosci$ uszlaehetnic pod wzgl?dera wielkosei

i sity przez staranny dobdr, w zwisjzku z dobrem odzywianiem go, a mozemy

z tego wnosid, 2e i wszystkie inne cecby jego dost?pne w rdwnej mierze dla

doboru. Mat$ wielkosd osta w Anglii oraz Europie Pdtnocnej nalezy raczej

przypisae brakowi szezegdlnej starannosci w hodowli jego, aniieli chtodom;

albowiera w Indyach zachodnich, gdzie osiet uzywanym jest przez niiszfj klase

ludnosci, jako zwierz? juczne, nie o wiele przewyisza on wielkosciq, swojq. psa

neufundlandzkiego. „Po wi?kszej cz?sci nie jest wyiszym nad dwadziescia do

trzydziestu cali“
8
). Osiet bywa bardzo zmiennym co do raasci swej, a nogi je-

go, szczeg61niej przednie, s$ niekiedy tak w Anglii, jako tei w innych krajach.

np. w Chinach wyrazniej pr^ikowane poprzecznie niz u koni szaro-gniadych.

U konia objadniano to okolicznosciowe wyst?powanie pr?g na nogach na za-

sadzie atawizrau, przypuszczaj^c, 4e kon pierwotny byt w podobny sposdb

praikowany. U osta moZemy stanowczo zastosowad to objasnienie; albowiera

rodzicielska forma A. taeniopus jest, jak wiadomo, prtjZkowana na nogach, jak-

kolwiek w niewielkim tylko stopniu. Przypuszcza si?, Zo prqzki wyst?pujq,

najcz?sciej i najwyrazniej na nogach osta domowego—w pierwszej mtodosci,

podobnie jak u konia 4
). Pr?ga topatkowa, tak bardzo charakterystyczna dla

gatunku, jest jednak bardzo zraienna co do szerokosci swej, dtugosci i sposobu

zakodczenia. Pr?ga topatkowa, ktdrq. wymierzytem, byta cztery razy szersza

od innej; niektore byty dwa razy dtuZsze od innych; u pewnego jasno-szarego

osta pr?ga topatkowa miata tylko szesc cali dtugodci i tak byta wijzka jak

nitka. U innego zwierz?cia tej samej masci znajdowat si? tylko ciemny pa-

>) P. L. Sclater w Proceed. Zool. Soc. 1862, s. 164.

*) W. C. Martin, History of the Horse 1846, s. 207.

•) Sykes, Catalogue of Mammalia, w Proceed. Zool. Soc 12 July 1831, Williamson,

Oriental Field Sports Vol. II, prsytocrone przez Martina, s. 206.

•) Blyth, Charlesworth’a Mags*. of nat. hist. Yol. IV, 1840, s. 83. Zapewniat mi«

t.n« o tem pewien hodowca.
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skowaty odcien. Slyszatem, it trzy biale osly, z ktdrych ?aden nie by!

albinosem, nie posiadaly sladu ani pr^gi lopatkowej, ani grzbietowej 1
); wi-

dziatem dziewi^c innych ostdw bez pr§g lopatkowych, a niektdre z nich nie

rnialy tei pr^gi na grzbiecie; z tych dziewi^ciu trzy byty jasno szare, jeden

ciemno szary, inny znow szary z odcieniem czerwonawo szarym, pozostale —
byly brunatne; a dwa z nich posiadaly na pojedynczych miejscach ciala czer-

wouawe lub gniado czerwune odcienie. Moiemy zt$d wnosic, ie gdvby szare

lab czerwonawo brunatne osly byly wybierane konsekwentnie do rozplodu,

prgga lopatkowa prawie tak samo czesto i calkowicie zanikalaby jak n konia.

Pr§ga lopatkowa bywa niekiedy u konia podwdjnq, a Mr. Blyth widziat

nawet trzy czy cztery rdwnolegte pr$gi *). W dziesi^ciu wypadkach widzialem

na dolnym koncu ostro sci^te prggi lopatkowe, ktdrych przedni k^t wybiegal

w ostrze, zupeinie tak samo. jak przedstawilem to u szarogniadych Devonshire-

Pony. Widzialem trzy wypadki, gdzie cz§sc koricowa nagle zgi§t% byla

pod katem oraz dwa, gdzie rozdwajala si§ wyrainie, jakkolwiek plytko.

Dr. Hooker i wspdttowarzysze jego podrdiy obserwowali w Syryi nie mniej jak

pi§d razy, ii pr^ga lopatkowa rozdwajala si§ wyraznie po nad uog% przedni%.

U pospolitego oslomula bywa ona takie niekiedy rozdwojona. Gdy zauwazy-

lem po raz pierwszy rozdwojenie oraz zakrzywienie pr$gi lopatkowej, widzia-

lem jui dosyd wypadkdw pr^zkowatosci u rozmaitych gatunk6w rodzaju Equus,

aby wyrobic sobie przekonanie, ze nawet tak nieznaczna cecha, jak ta, posiada

niemale znaczenie i to naprowadzilo mig wlasnie na mysl zwrdcenia pilniejszej

nwagi
,
na ten przedmiot.

Znajdujg obecnie, 4e u osla Burchella oraz u kwagi pr^ga, odpowiadaj^ca

pr§dze lopatkowej osla jako tc4 niektdre pr§gi na szyi rozdwajajsj si§ i 4e nie-

kt<5re z prgg w pobliiu lopatki posiadaj$ dolne konce zagi^te pod k^tem kn

grzbietowi. Rozdwajanie sig i zakrzywianie pod k$tem pr§g lopatkowych po-

zostaje widocznie w zwiqzku ze zmian$ kierunku pionowych prawie pr§g na

na bokach ciala i szyi w stosunku do pr§g poprzecznych na nogach. Nakoniec

widzimy, 4e obecnoSc pr§g na lopatkach, nogach i grzbiecie u konia, czasami

brak ich u osla, istnienie podwdjnych i potr6jnych pr$g lopatkowych u obu

zwierz^t oraz podobny sposdb zakonczenia pr§g tych na dolnych ich koncach—

s% to wszystko wypadki analogicznej zmiennosci u konia i osla. Wypadki te

nie zale4$ prawdopodobnie od tego, ii podobne warunki wplywaly na podobne

konstytucye, lecz od czgsciowego powrotu do wspdlnego przodka w ubarwieniu

tak obu tych jako tei pozostalych gatunkdw tego rodzaju. Powrdcimy pdzniej

jeszcze do tego przedmiotn i przedyskutujemy go szczegdlowiej.

>) Martin
,
The Horse, s 803.

s
) Jonra. Asiat. Soc Beng. v. XXill, 1860 s. 261 Martin

, on the Horse, s. 203.
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ROZDZIAL III.

Swinia Wot — Owca Koza.

Swinie naleiq. do dwftcb roluych typftw, Sus scropha i S. indicus.—Swinia torfowa.—Swiuia

japoftska. — rtodnoAft krzyiowanych Swift. — Zmiany w czaszce u rag wysokiej kultury —
ZbieinoM cech.—Cats brzeraienno&ci. — Swinie jednokopytne. — Dziwne wyrogtki na szczc-

kach —Zmniejszanie si; ktow.— Mtode Swinie podtutnie prijzkowane. — Swinie adziczale.—

Krzyzowane rasy hodowane.

Wdt. — Zebu, oddzielny gatunek. — Bydto europejskie pocbodzi prawdopodobnie od trzech

dzikich form.—Wszystkie rasy si) obecnie ptodue pomifdzy sob). — Angielskie bydto par-

kowe.—0 mafcci gatuukow pierwotnych. — Koustytucyonalue rftiuice — Easy potudniowo-

afrykaftskie. — Easa potudniowo-amerykaftska. — Bydto Niata. — Pochodzenie rozmaitycb

ras bydla.

Owca. —Dziwne jej rasy. — Zniiauy ograniczajijce si? do ptci m?*kiej. — Przystosowania do

*6inych warunkftw.—Cans brzemiennoSci u owcy.—Zmiany w wetnia.—Rasy nawpftf potworne.

Koza. — Ciekawe odmiany jej.

Rasy s wiii studyowauo wustatnicb czasach starauuiej, anUelirasy wszelkiego

inriego zwierz^cia doroowego, jakkolwiek pozostaje tu jeszcze wide do zrobie-

nia. Poznalismy je blizej dzi^ki Herm. v. Nathusiusowi w jego dwoch dosko-

natych dzietach, a szezegdlniej w pdzniejszem, gdzie jest mowa o czaszce ras

rozmaitych, a takze <Jzi«jki Butimeyeroivi w jego stynnej „Faunie budowli na

palach“ 1
). Nathusius wykazat, ze wszystkie znane rasy moga by<5 podzielone

na dwie wielkie grupy; jedna podobna jest we wszystkich wazniejszych punk-

tach do dzika pospolitego i bezwqtpienia od niego pochodzi. MoZna ja wi<>c na-

zwacgrup^ dzika (Sus scropha). Druga grupa r62ni si$ bardzo pod wzgl^dem wielu

waznych i stalych cech osteologicznych. Dzika ich forma rodowa jest niezna-

na; nazwa, uadana jej przez Nathusiusa na zasadzie prawa pierwszenstwa,

jest — swinia indyjska Sus indicus (Pallas); nazwa ta musi bye obecnie zacho-

wanq, jakkolwiek nie zostala wybrana szcz^sliwie, poniewafc dzikie pokolenie

>) Herm. v. Haihusius, Die Eassen des Scbweines, Berlin 1860, oraz Vorstadien ffir

Geschichte und Zucht der Haustbiere zunachst am SchweineschSdel, Berlin 1864. Riltimeyer,

Die Fauna der Pfahlbauten. Basel 1861.
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pierwotne nie zamieszkuje Indyj, a najlepsze znane rasy domowe wprowadzone

zostaty z Siamu i Chin.

Naprzod o rasach Sus scropha czyli tych, ktore podobne stj do dzika po-

spolitego. Wedtug Nathusiusa (Schweinesschadel § 75) istniej % one w r6Z-

nych cz?sciach Europy Srodkowej i Pdtnocnej. Niegdys kazde krdlestwo *)

i kaZda prawie prowincya w Wielkiej Brytanii posiadata wtasna swa ras? kra-

jowq; obecnie ginq one \ysz?dzie i zast(;powane bywajq przez rasy ulepszone,

skrzyZowane ze swini^ indyjsk$. Czaszka ras typu S. scropha podobna jest pod

wszystkiemi waZniejszemi wzgl?dami do czaszki dzika europejskiego. Stala

si? ona jednak wyZsza (Schweinesschadel § 63-68), a w stosunku do dtugosci

szerszif, cz?sc potyliczna jest teZ bardziej pionowa. RdZnice wahaj% si? je-

dnak bardzo co do stopnia swego. Rasy, podobne do S. scropha pod wzgl?dem

wazniejszych wlasciwosci czaszki, roZniij si? od siebie bardzo pod innemi

wzgl?daiui: jak up. dtugosci uszu i ndg, skrzywienia Zeber, barwy, uwtosienia,

wielkosci i wymiardw ciala.

Dzika Sus scroplw. zamieszkuje bardzo rozlegty obszar, a mianowicie

Europ?, Afryke Pdtnocnq, oraz Indostan, jak to takZe wykazal Nathusius. Lecz

dziki zamicszkujace te r6Zne kraje, w tak wysokim stopniu roZnia si? pomi?dzy

sobf} zewn?trznemi cechami, Ze uwaZane s^ przez niektdrych zoologdw za

odmienne gatunki. Nawet w obr?bie Indostanu zwierz?ta te tworzsj we-

dtug Blytha w roznych okolicach bardzo odmienne rasy. Jak mi donosi

R. Everest,
w prowincyach pdtnocno-zachodnich dzik nie jest wyZszym nad

36 cali, gdy tymczasem w Bengalu pewien osobnik, jak si? okazato, posiadat

44 cali wysokosci. Wiadomo, Ze w Europie, Afryce pdtnocnej oraz Indostanie

swinie domowe skrzyZowafy si? z krajowym dzikim gatunkiem 2
), a co do In-

dostanu, staranny badacz 3
)

Sir IP. Elliot, opisawszy roznice pomi?dzy indyj-

6kiemi dzikami oraz niemieckiemi, robi uwag?, Ze moZna tvykazac podobne rd-

znice w domowych osobnikach obu krajdw. MoZemy zt%d wnosid, Ze rasy typu

Sus scropha albo pochodztj od form, lub tez zmodyfikowane zostaty przez krzy-

zowanie z formami, ktdre mozna uwazac za rasy geograficzne, lecz ktdre s§, zda-

niem niektorych zoologdw, wyraznemi gatunkami.

Swinie typu Sus indicus s% najlepiej znane w Anglii pod postaci% rasy

chihskiej. Czaszka S. indicus wedtug Nathusiusa rdZni si? od czaszki Sus

scropha pod wielu drugorz?dnemi wzglodami, jako to: wielkosci, szerokosci oraz

niektdrych szczegdtdw w uzebieniu, gtdwnie zas pod wzgledem krdtkodci kosci

i) Nathusius, die Itassen d. Schweines Berlin 1860. W doskonalym dodatku poda-

ny jest wyka* opublikowanych rysunkbw ras kaldego kraju.

*; Co do Europy p. Bechsteina Naturgeschichte Deutschlands 1801. T. I, s. 506.

0 ptodnoici potomstwa dzikiej i oswojonej iwini ogloszono kilka prac, p. Burdacha Fi-

zyologi? oraz Godrona de l’espice, T. I, s. 370. Co do Afryki p. Bull, de la Soc. d’Acli-

mat. T. IV, s. 889. Co do Indyj p. Nathusius, Schweinesschadel s. 148.

a) $jr W' Elliot, Catal. of Mammalia, w Madras Journal of Lit. and Science,

T. X, s. 21#.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



54

tzowych, wi?kszej szerokosci przedniej cz?sci kosci podniebieniowych oraz

rozbieinosci falszywych z?bdw trzonowych. Zasluguje na szczeg61n% uwag?

fakt, ze tyeh ostatnich cech w najmniejszym nawet stopniu nie osiagaj% oswo-

jone formy S. scropha. Wobec uwag i opisow Nathusiusa wydaje mi si? to

grq stow, gdy pytamy, czy swini? iadyjskfj
(
Sus indicus) naleiy uwatad za

gatunek, albowiem przytoczone wtasnie ro£niee s$ silniej wyrazone, ani£eli

wszelkie inne np. pomi?dzy lisem i wilkiem, tub tez koDiem i ostem. Jak po-

wiedziano, swinia indyjska nie znana jest w stanie dzikim; leez oswojone jej

formy zbliiajij si? wedtug Nathusiusa do S. vittatus z Jawv i kilku gatunkdw

pokrewnycb.

Dzika swinia, znaleziona na wyspach Aru (Schweinessehadel s. 169) jest

widocznie identycznsj ze swini% indyjska, lecz jest to watpliwcm, czy swinia ta

przedstawia rzeczywiscie zwierz? krajowe. Rasy dornowe z Chin, Kochin-

chiny i Syamu nalez% do tego typu. Rzymska czyli neapolitahska rasa, auda-

luzyjska, w?gierska orazswinie zwane „krause“ przez Nathusiusa, zamieszkuj^ce

potudniowo-wschodni% Europ? i Turcy? i posiadaj^ce delikatny kudtaty wtos,

a takze mata szwajcarska „Biindtnerschwein“ Riitimeyera, wszystkie zgadzajq

si? w najwainiejszych cechach budowy czaszki ze swini$ indyjskq, oraz jak

przypuszczano, krzyiowaty si? wszystkie obficie z tfj. forma. Swinie tego typu

oddawna jui egzystuja na brzegach morza Srodziemnego, albowiem w gruzach

Herculanum znaleziono rysunek, ktory doktadnie odpowiada istniejacej obecnie

swini neapolitanskiej (Schweinessehadel s. 142).

Riitimeyer zrobil interesuj^ce odkrycie, iz podezas pozniejszego kamien-

nego i neolityeznego okresu w Szwajcaryi zyly jeduoczesnie dwie formy do-

mowe, 8. scroplia oraz „swinia torfowa* 8. scropha palustris. Riitimeyer zau-

waiyt, ie ta ostatnia zblita si? do ras wschodnich, a wedtug Nathusiusa nale-

ty ona z pewnoscia do grupy S. indicus. Pdfniej jednak Riitimeyer wykazal,

ie r64ni si? od uiej pod wzgl?dem niektdrych bardzo wyraznych cech. Ten

ostatni autor byl dawniej zdania, ie jego swinia torfowa podezas pierwszej cz?-

sci okresu kamiennego istniala jako dzikie zwierz?, a w pdzniejszym czasie

tegoi okresu zostata oswojona J
). Ale otdi Nalhusius zgadza si? wprawdzie na

ciekawy fakt, zauwaiony po raz pierwszy przez Riitimeyera
,

i4 kosci domo-

wych i dzikich zwierz^t rozni$ si? wzajemnie wygladem zewn?trznym, nie jest

on jednak przekonany o prawdziwosci tego wniosku w skutek szczegdlnych

trudnosci, jakie nastr?czaj$ mu kosci swini (Schweinessehadel s. 147); obecnie

za6 sam Riitimeyer, jak si? zdaje, wqtpi o tern nieco. Poniewaz swbia torfo-

wa zostata oswojona w bardzo wczesnym okresie, a szcz^tki jej znajdywane

bywaja w rdfcnych cz?sciach Europy *) z czasdw historycznych i przedhistory-

cznvch, poniewai dalej formy pokrewne istnieja jeszcze w W?grzech oraz na

Pl’ahlbauten s. 163 i ince.

a
; P. Riitimeyer

;
Neue Beitrftge i t. d. w Verhandl. d. naturf. Geeelsch. in Basel

IV, 1865, s. 139.
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brzegach morza 6rddziemnego, raoznaby przypuszczac, ze dzika swinia indyjska
rozsiedlila si? niegdys z Europy az do Chin, w taki sam sposdb, jak obecnie
S. scropha zamieszkuje przestrzen od Europy do Indostanu, lub tez ze trzeci

gatunek pokrewny, jak to Riitimeyer przypuszcza, m<5gl zyc niegdys w Euro-
pie i Azyi Wschodniej.

Do typu Sus indicus naleza rasv, rdzniace si? pomiedzy soba proporcya-
mi ciafa, dtugoscifj uszu, nature wtosa, mascifj i t. d, Nie moze si? to wyda-
wac dziwnem, gdy zwazymy, od jak dawna forma ta jest juz oswojon^ w Euro-
pie i Chinach. Opieraj^c si? na obliczeniach pewnego doskonatego znawcy
Chin 1

), moina przyjsjc, ie czas ten si?gal 4900 lat wstecz od chwili obecnej.
Ten sam pisarz wspomina o istnieniu wielu miejscowych odmian swini w Chi-
nach; a obecnie chihczycy zadaja sobie nadzwyczaj wiele pracy przy karmieniu
i chowie swih i nie pozwalaj$ im przechodzic z miejsca na miejsce 2

). Jak zau-
wazyl Nathusms 3

), rasa cliiiiska posiada w nadzwyczaj wysokim stopniu cechv
rasy wysokiej kultury i dlatego tez bezwsjtpieuia ma ona wysokij wartosd dfa
uszlachetnienia naszych ras europejskich. Nathusius podaje ciekawy fakt
(Schweinesschadel s, 138), ie domieszka 1

/ii lub nawet 1
/6t krwi swini indyj-

skiej do rasy 8. scropha wystarcza do wyraznego zmodyfikowania czaszki tego
ostatniego gatunku. Ten szczegdlny fakt moznaby objasnic tern, ie niektore
najwainiejsze cechv, wyroiniaj^ce swini? iudyjsksj, jak np. krotkosd kosci Izo-
wych i t. p. wspdlne sa kilku gatunkom rodzaju; albowiem przy krzyzowaniach
cechy, wspdlne wielu gatunkom, majfj sktonnosc do przewagi nad temi, jakie
wtasciwe s$ niewielu tylko gatunkom.

6winia japonska (8. pliciceps Gray), ktdr^ niedawno jeszcze raoina byfo
widzied w ogrodzie zoologicznym, posiada nadzwyczaj dziwny wygl^d w sku-
tek krdtkosci glowy, szerokosci czofa i nosa, wielkich mi?sistych uszu i gf?bo-
ko brdzdkowanej skdry. Dohjczony drzeworyt (Fig. 2) przedstawia kopi? ry-
sunku podanego przez Mr. Bartletta 4

). Nietylko pysk jej jest brdzdkowauy
lecz posiada te4 ona grube faldy skory na lopatkach i tulowiu, twardsze od
iiinych cz?sci i zupetoie prawie przypominajijce faldy na skorze nosoroZca.
Swinia ta jest czarua, biate ma nogi i rozmnaza si? prawidlowo. Nieraa wqtpli-
woici, ze jest juZ ona oddawna oswojonq. Mozna to wnosic z tego juZ faktu
\t mlodejej nie sjj podtuZnie prazkowane, ajesttocecha wspdlna wszystkim
gatunkom rodzaju swini w stanie naturalnym oraz rodzajdw spokrewnionych »).
Dr. Gh-ay ») opisat czaszk? tego zwierz?cia, ktdre nietylko uwaZa on za oddziel-
ny gatunek, lecz zalicza je nawet do oddzielnej sekcyi rodzaju. Nathusius
twierdzi jednak, na zasadzie starannego zbadania catej grupy (Schweinesschadel

>) S, Julien, przytoczony przez Blainvilla w Osttographie s. 168.
*) Jltchardson, Figs, their Origin, etc. s. 26.

*) Die Bassen des Schweines, s. 47, 64.

*) Proc. Zool. Soc. 1861, s. 263.

•; SclaUr w Proc Zool. Soc. 26 Febr. 1861.
*) Proc. Zool. Soc. 1862, s. 13.
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s. 153—158), ie czaszka pod wzgl?dem wszystkich istotnych cech swoicb bar-

dzo si?zbli**a do czaszki krdtkouchej rasy chinskiej typu S. indicus. Dlatego

tez Naihusius uwa4a swini? japonsk^ za domowjj odraian? indyjskiej. Jesli

zas tak jest rzeczywiscie, przedstawia to ciekawy przyktad rozlegtosei mo-

dyfikacyi, jaka moite byd osiagni?t3 przez hodowl?.

Fig. 2. Glowa Swim japoftskiej (skopiowana z rysunku Bartletla).

Na wyspach, lei^cych na srodku Oceanu Spokojnego, istniata niegdys

swoista rasa swin. Opisujeje D. Tyerman oraz O. Bennett J

),
jako male

zwierz?ta z garbatym grzbietem, z nieproporcyonalnie dlug% glowa, z krdtkiemi,

w tyl zwrdconemi uszami, z wlochatym, tylko dwa cale dlugosci maj^cym ogo-

nem, tak przyroslym, jak gdyby wychodzil z grzbietu. Po przeci^gu pdt wie-

ku od czasu wprowadzenia europejskich i chinskich swin na wyspy te, rasa

krajowa wedtug powyiszego autora, catkiem prawie wygin?ta przez wielokrot-

ne krzyzowanie si? z niemi. Odlegte od lijdu wyspy, jak tego raoina si? spo-

dziewac, zdaj% si? sprzyjad produkcyi i zacbowaniu si? ras swoistych. Tak

np. wedtug opisu, swinie wysp Orkney bardzo mate, z pionowemi, spiczaste-

mi uszami i podobno n r<54niij si? bardzo wyglsjdem swym od swin, przywiezio-

nych z potudnia" *).

») Journal of Voyages and Travels from. 1821—1829. T. I, s. 300.

*) G. Low, Fauna Orcadensis, s. 10; patrs tei D-ra Uibberta opis Swift wysp szkockick.
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Wobec tego, it swinie chinskie, nalezfjce do typu S. indicus, pod wzgl?dem

swych cech osteologicznych oraz wygladu zewn?trznego r6zni% si? od swiii

typu Sus scropha, tak ze nalety je uwazac za gatunkowo odmienne —zasluguje

na uwag? fakt, it swinia chiriska oraz pospolita wielokrotnie krzyiowane byly

w r<54ny sposdb bez naruszenia plodnosci ich. Pewien wielki hodowca, lctdry

posiadal czystej krwi swinie chinskie, zapewnit mi?, iz plod nose pdtras po-

mi?dzy sobq oraz pomi?dzy ich skrzySowanemi potomkami widoeznie powi?k-

szyla si?, a jest to ogdlne zdanie rolni-

kdw. Dalej, swinia japohska czyli S. pli-

ciceps Gray, tak si? rdzni wyglqdem swym
od wszystkich swin pospolitych, te trudno

bardzo przypuszczae, aby by la to poprostu

odmiana domowa. A jednak okazalo si?,

4e rasa ta krzyiowana z rasa Berkshire,

byla zupelnie plodna, a Mr. Eyton donosi

mi, te skrzyzowal z sob^ brata i siostr?

rasy pdl krwi, a okazaty si? catkiem pto-

dnemi.

Modyfikacye czaszki u ras naj wyzszej

knltury s$ godne uwagi. Aby poznad sto-

pieii ich zmiennosci, naleiy przestudyowad

dzieto Nathusiusa, objasnione doskonale-

mi rysunkami. Zewn?trzny wyglad czaszki

we wszystkich swych cz?sciach zmienit

si?. Tylna powierzchnia zamiast ku tylo-

wi zwrdcon^jest ku przodowi, cosprowa-

dza naturalnie liezne przemiany we wszyst-

kich cz?sciach czaszki. Przednia jej czesd

jest silnie wkl?sta, oezodoly maja odraien-

ny ksztalt, przewdd sluchowy inny ma kie-

runek oraz form?; siekaeze gdrnej i dolnej

szcz?ki nie dotykajq. si? wzajemnie i w obu

szcz?kach stojfj. powyzej plaszczyzny z?-

bdw trzonowych; kly gornej szcz?ki uraie-

szczone s$ przed klami dolnej, co stanowi

dziwnij anomali?; powierzchnie guzdw sta-

wowych kosci potylieznej sg znaeznie zmienione, tak te zdaniem Nathusiusa
fs. 133) iaden zoolog, rozpatruj^c t? wain$ cz?sc czaszki, nie przypuszczatby,
4e czaszka ta nalefcy do rodzaju swini. Te j rozmaite inne modyfikacye zale-

dwie mogq by<5, zdaniem Nathusiusa, uwazane jako potwornosci; albowiem nie

sq szkodliwe i scisle si? odziedziczajij. Cala glowa bardzo jest skrdcona;
podezas gdy u ras zwyczajnych dlugosd jej ma si? do dtugosci ciala jak 1 : 0,

stosunek ten u ras wyiszej kultury wynosi 1 : 9, a nawet 1 : 15.

Dcieta Karola Darwina.—Zmiannoi6 zwierisjt i roilin. T. I, 8

Fig. 3 Glowa dzika oraz .Golden Days*
Swini wifkszej rasy Yorkshire; ta osU-
tnia wedlug fotografii (skopiowan i z ry
attnkn Yountta, the Pig. edited by

Si/dnvy 1860).

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



58

Zafyczony tu drzeworyt glowy dzikiego wieprza oraz swini, wykonany

wedlug fotografii wielkiej rasy Yorkshire, wskazuje, jak znacznie a rasy wy-

sokiej kultury glowa zostala zmodyfikowana i skrdcona.

Nathusius rozbiera bardzo szczegdlowo przyczyny dziwnych zboczen

w budowie czaszki i postaci data, jakim ulegly rasy bardzo wysokiej kultury.

Gtdwnie modyfikacye te wystepuja w czystych, niekrzyzowanych rasach typu

S. indicus
;
pierwsze ich wvstapienie mozna tatwo wykazac u nieznacznie tylko

ulepszonych ras typu 8. scropha 1
). Na zasadzie badan i doswiadczen Nathu-

sius wypowiada twierdzenie (s. 99 i 103), ze obfity i dostateczny pokarm, da-

wany w ratodosei, d^4y przez jakis wplyw bezposredni do rozszerzenia glowy

i skrdcenia, sk^py zas pokarm wywoluje rezultat wprost przeciwny. Ktadzie

on wielki nacisk ua fakt, 4e wszystkie dzikie i nawpdldomowe swinie, w skutek

rycia ziemi pyskiem w ratodosei, nadwer^zajijsobie silnie migsnie na tylnej czo-

sci glowy. U ras wysokiej kultury obyczaj ten nie istnieje, a w skutek tego

potyliezna cz^sc czaszki zostala zmodyfikowana, co zn6w sprowadzito inne prze-

miany w pozostatych czgsciach. Zaledwie mozna w^tpid o tem, iz tak znaczua

przemiana w sposobie 4ycia wywiera wptyw na ezaszk§. Jednakie watpliwem

jest, jak dalece okolicznosc ta objasnia znaczn^ redukcy§ dtugosci czaszki oraz

wkl^stosc czola. U wielu domowych zwierzat kosci twarzowe posiadaj§, jak

wiadomo, wielkij sktonnosc do silnego skracania si§ (Nathusius sam przytacza

liczne wypadki s. 104); tak np. u buldogdw, mopsow, u bydla-Niata, u owcy,

u kur polskich, u krdtkogtowych got^bi-mtynkdw oraz u odmiany karpia. Jak

wykazat H. Muller, u psa bywa to powodowane nienormalnym stanem chrzast-

ki pierwotnej; wszelako mo4emy przyjqc, 4e obfity i posilny pokarm, dawany

w ci$gu wielu pokoleri, mo4e spowodowad dziedziczn^ sktonnosd do rozrastania

sig data, a w skutek nieuiywania konczyny mog$ si? stac cienszerai i krdtsze-

mi 2
). W pdzniejszym rozdziale zobaczymy, ii kosci czaszki oraz konczyny

pozostaj§ w pewnej zaleSnosci wsp61czynnej, tak ze wszelka przemiana wje-

dnych d$4y do modyfikowania drugich.

Nathusius zrobil interesujace spostrze4enie, iz swoisty ksztatt czaszki

i ciala u ras wysokiej kultury nie jest charakterystyczny dla zadnej okreslonej

rasy, lecz wspdlny jest wszystkim, gdy osiagaja pewien stopien uszlachetnie-

nia. Tak np. masywna, dlugoucha rasa jingielska z wypuktym grzbietem oraz

mala krdtkoucha rasa chinska z grzbietem wkl?stym s% do siebie catkiem po-

dobne ze wzgl?du na ksztatt glowy i ciala, gdy osiagajfj ten sam stopien do-

skonatosci w hodowli. Rezultat ten bywa widocznie pocz?sci powodowany
przez to, ii na rozne rasy dzialajq, takie same przyczyny przemian, a pocz?sci

przez to, iz czlowiek hodowat swini? w tym tylko celu, aby otrzymad jaknaj-

wi?cej mi?sa i tluszczu, tak ze dobdr sztuczny mial zawsze na widoku jeden

') SchweinessoliUdel 8. 74, 136.

2
)

Nathusius, Die Rasseu des S-hweines 8. 71.
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cel. U wi?kszosci zwierz^t domowych rezultatem doboru byla rozbieinosd

cecb, tu zas zbieinosc ').

Jakosc pokarmu, przyjmowanego w ciqgu wielu pokolen, musiata wido-

cznie okazac jakis wptyw na dlugosc kiszki. Wedlug Cuviera stosunek dlu-

gosci kanatu pokariuowego do ciala wynosi u dzika 9 : 1, u zwyczajnej zas

swini domowej 13,5 : 1, a u syamskiej rasy domowej 16 : 1. U tej ostatniej

rasy wi?ksza dlugosc stauowi albo skutek pocbodzenia od szczegdlnego gatun-

ku lub tez—dtuzszej jeszcze hodowli. Sutki wahajsj si? tez w liczbie podobnie

jak okres brzemiennosci. Najnowszy autor *) powiada: „czas ci^f.y waha si? od

17 do 20 tygodni“; sqdz? jeduak, ze jest to pomytka. Wedlug spostrze^en Tes-

siera, dokonanyeh nad 25 swiniami, czas ciazy wahal si? od 109 do 123 dni.

W. D. Fox donidst mi o 10 dokladnie zaobserwowanych wypadkach, gdzie

u swin czystej kultury czas ciazy wahal si? od 101 do 116 dni. Wedlug Nathtr

siusa najlcrocej trwa ona u ras, ktore wczesnie dojrzewajq. U tycli ostatnich

jednak przebiegrozwojunie jestrzeczywiscieskrdcony; albowiem mlodezwierz?,

jesli s%dzid ze stanu czaszki, bywa mniej rozwini?tem, lub tei rodzi si? w stanie

wi?cej embryonaluym 3
)
anizeli u zwyklej swini, ktdra pdzniej dopiero dojrze-

wa. U ras wysokiej kultury oraz wczesnie dojrzewajqcych i z?by tet rozwijajq.

si? wczesniej.

Przvtaczano cz?sto rdinic? w liczbie kr?gdw i 2eber u rdznych gatunkow

swini, jak to zauwazyl takie Mr. Eyton 4
), oraz jak oznaczone jest w tablicy

poniiszej. Swinia afrykanska nalezy zapewne do typu S. scroplia, a Mr. Eyton

donosi mi, ii lord Hill po ogloszeniu swego artykutu znalazl, ze zwierz?ta po-

chodz%ce zeskrzyzowania ras afrykanskich i angielskich sa calkiem ptodne.

Angieiska
rasa dln-

gonoga

Swinia
afrykaft-

ska

Cbiftski
Dzik

wedlug
Caviera

Francuzki
wieprzdo-

Cuviera

Krfgi grzbietowe 15 13 15 14 14

Kr$gi l$diwiowe 6 6 4 5 6

Kr?gi grzbietowe i ifdftwiowe razem .

.

21 19 19 19 19

Kr?gi krzyiowe . . 5 5 4 4 4

Og61na iloSd kr$g6w 26 24 23 23 23

•) Die Kassen des Schweines, s. 47. Schweinosschiidel e 104. Porftwnaj tei rysunki

dawnej irlandzkiej oraz uszlacbetnionej irlandzkiej Swini w Richardsona The Pig. 1847.

*) Frzytoczone przez Iz. Geoffroy St Hilaire, Hist. Nat goner- T. Ill, s. 441.

*) Schweinessckadel, s. 2, 20.

*) Proo. Zool. Soc. 1837, s 23. OpuScilem krggi ogonowe, albowiem. jak s»dzi

Eyton

,

niektftre mogly zaginqS. W skutek’ uwagi Owena (Journ. Lin. Soc. v. II, s. 28), it

rftzuiea pomigdzy piersiowemi i l$diwiowemi kr?garni zaleiy tylko od rozwoju zeber, do-

dalem obie te grupy*kr$g6w JednaUie rbinice w ilofeci teber u Swift zasluguj? na uwag? .
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Na szczegdlnq, uwag? zastugujij niektore napdlpotworne rasy domowe.
Jni za czasow Arystotdesa obserwowano niekiedy w rd4nych cz?sciach ziemi

iwinie jednokopytne. Jakkolwiek wlasciwosd ta jest dziedziczmj, jednakie

zaledwie jest prawdopodobnem, aby wszystkie te zwierz?ta z pefnemi kopyta-

mi mialy pochodzid od tych samych rodzicdw. Prawdopodobniej wlasciwosc

ta wyst?powala w roznych miejscach w rozinaitych czasach. Struthers opisal

niedawno budow? ndg i narysowal je J
); tak na tylnych jako tei na przeduich

nogach koiicowe czlouki obu wi?kszych palcdw reprezentowane sa przez jeden

wielki cztonek, zakouczony podkow$, a na przednich nogach czlonki srodkowe
zastjjpione sij. przez jedns} kosd, w dolnej swej cz?sci pojedynczfj, na gbrnym
zas Icoucu posiadajqcg dwie oddzielne powierzchnie stawowe. Z innych spo-

strzezen wynika, ze niekiedy bywa jeszcze rozwini?ty palec srodkowy.

Inntj dziwn% anomali? przedstawiajfj wyrostki, ktdre wedtug Eudes-
Deslongchamps wyst?puj% cz?sto a swin normandzkich. Sij one zawsze przy-

mocowane w tem samem iniejscu, w katach szcz?k. Sij walcowate, maja do
trzech cali dtugosci, pokryte s$ 'szczecinami oraz zaopatrzone w p?czek

szczecin, wychodzacy z zagl?bienia po jednej stronie.

Wewmjtrz nich znajduje si? chrzqstkowata os z dwoma malerni mi?sniami

podluznemi; wyst?puj% one albo symetryeznie po obu stronach pyska, Jub tei

tylko z jednej strony. Richardson rysuje je u wielkiej, starej „irlandzkiej

charto-swini", a Nathmius przytacza, te niekiedy wystepujtj one u wszystkich

ras z dhigiemi uszami, lecz nie sa scisle dziedziczne; albowiera u zwierzijt tego

samego porodu zdarzajij. si? lub nie *). Poniewafc nie s% znane 4adue dzikie

swinie, posiadajace podobne wyrostki, nie mamy obecnie prawa przypuszczad,

ii wyst?powanie ich zalezy od atawizmu; jesli zas tak jest, musimy przyjad, te

do pewnego stopnia zlozone, jakkolwiek widocznie nieu4yteczne twory mog$
si? rozwijac nagle bez pomocy doboru. Wypadek ten rzuca mo4e nieco swia-

tla na sposdb wyst?powania owych wstr?tnych mi?sistych wyrostkdw, ktdre

jakkolwiek odmieunej natury w pordwnaniu do wyzej opisanych, pojawiaj$

si? na pysku dzikiej swiui afrykaiiskiej Fhacochoerus Africanus.

Jest to godny uwagi fakt, iz samcy wszystkich ras domowych posiadaj$

znacznie krdtsze kly aniieli dziki. Liczne fakta wskazuj^, 4e u wszystkich

zwierz^t stan siersci zalezy bardzo od wptywu klimatu; a poniewai widzimy,

te wlosy i z?by u psdw tureckich znajduj^ si? w zaleznosci wspolczynnej

(inue przypadki analogiczne poznaiuy pdzniej), czyz nie mofcemy przyjad, iz re-

dukcya kldw u wieprzdw domowych znajduje si? w zwiazku wspdlczynnym
z tt£ okoliczno£ci%, te szczeciniasta siersd ich slabiej. si? rozwin?la w skutek

4ycia pod ochronn? Z drugiej zas strony widzimy, ze kly i szczecina u zdzicza-

fych wieprzdw, ktdre bywaja ochraniane przed zmianami pogody, pojawia si?

*) Edinburgh new philos Journal, April 1883, takie Blamville Ostiographie s. 128.

*) Eudes-Deshmjchamps 116m. Soc. Lin. de Normandie vol. VII 8. 41. H. D. Ri-

chardson, Pigs, their Origin, etc. 1847, s. 30. Nathusius, Die Lassen des Schweines 1860 s 54.
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ua nowo. 2e kty ulegaja wi?kszym zboczeniom niz inne z?by, nie jest dziwnem;

albowiem cz?sci, przedstawiaj^ce drugorz?dne znamiona piciowe, podlegaj^

zawsze wielkiej zmienuosci.

Jest to wiadomy fakt, ze prosi?ta dzikich swineuropejskichiindyjskich 1
)

s% przez pierwsze szesd miesi?cy pokryte jasnemi pr^kami podluznemi. Cecha

ta ginie powszechnie u prosi^t w stanie kultury; jednakfce tureckie swinie do-

mowe posiadajs), podobnie jak westfalskie, pr^zkowane prosi?ta „bez wzgl?du

na jakosd ich ubarwienia“ 2
). Czy te ostatnie swinie nale2% do tej samej ku-

dlatej rasy co tureckie, niewiem o tern. Swinie zdziczate na Jamajce oraz na-

wpdMzikie swinie Nowej Granady, tak czarne jako tei. czarne z bialq. pr?g$

poprzeczn% na brzuchu, ktora przediuza si? cz?sto na grzbiet, otrzymaty zndw

t? pierwotnq cech? i produkuja mlode podluznie pr^zkowane. To samo ma

miejsce, jakkolwiek niekiedy tylko, u bardzo zaniedbanych swin osady Zam-

besi na wybrzezu Afrykanskiem *)•

Zwykte przekonanie, ze wszystkie zwierz?ta domowe, gdy dziczejq, po-

wracaj^ catkowicie w cechach swoich do formy rodowej, opiera si? gldwnie

o ile mi si? zdaje, na faktach, dotycz^cych dzikich swin. Ale nawet w tym

wypadku przekonanie to nie opiera si? na dostatecznych dowodach; albowiem

obu gldwnych typow S. scropha i 8. indicus, nigdy nie odrdzniano w stanie

dzikim. Jak widzielismy, mtode zachowuja pr^ki podtuzne, a wieprze bez

wyj%tku—kly. Powracaja tez one do stanu dzikiego swego przodka pod wzgl?-

dem ogdlnego ksztaltu data, dlugosci odndzy i pyska, jak tego moinaby si?

spodziewac, s%dz$c z wi?kszej ruchliwosci, potrzebnej im przy wyszuki-

t) Dr. Jonsuhn, Sketches of Indian Field Sports s. 273. Mr. Crawford donosi mi, to

to samo stosnje si? do dzikich Swift pftlwyspu Malajskiego.

*; Go do Swift tureckich p. Desmarest, Mammologie 1820 s. 391. Co do westf.il-

skich p. Richardson Pigs etc. 1847 s. 41.

») Co do powyiszych i naat?pujqcych daaych, dotyczqcych Swift zdziczalych p. Rou-

Jin w Mftm. present, par div. Sav. Paris. T. Vt 1885 s. 326. Naleiy zauwaiyft, ie praca

ta nie tyczy si? Swift rzeczywiScie zdziczalych, leCz takich, ktftre oddawna wprowadzone

do jakiegobqdi kraju, iyjq w stanie napftt dzikim. Co do rzeczywiScie zdziczalych Swift

z Jamajki p Gosse, Sejonm in Jamaika, 1851, s. 386 oraz Ham. Smith w Natural Libr-

vol. IX s. 93. Co do Afryki p. Livingstone, Expedition to the Zambesi, 1885, s. 153. Naj-

dokladniejsz? wiadomoSft o klach zachodnio-indyjskiej zdziczalej Swini podaje P. Labat

(przytoczone przez Roulina)-, wszelako przypisuje on stan tych Swift pochodzeniu ich od

oswojonego pokolenia, jakie widziat w Hiszpanii. Admiral Sulivan miat nieraz sposobnoSft

obserwowaft dzikie Swinie na Eagle Islet, na wyspach Falkland i donosi mi, ie sq one

podobne do dzikftw z grzebieniastq szczeciuq na grzbiecie oraz wielkiemi klami. Swiaie,

zdziczale w prowincyi Bueno3 Ayres ( Rengger ,
Ssqc* Paraguayu s. 331) nie powrftcily do

dzikiego typu Blainvill* (Osteographie s. 132) powoluje si? na dwie czaszki Swift domo-

wych, ktftre Al. dOrbigny przyslal z Patagonii i powiada, ie posiadajq one wzniesienie po*

tyliczne dzika europejskiego, lecz ie glowa jest w ogftle .plus courte et plus ramassft“.

Opisuje on tei skftr? zdziczalej Swini Ameryki Pftlnocnej i powiada: „il ressemble tout

ft fait ft un petit saiiglier, mais il est presque tout noir et peut-fttre un peu plus ramasse

dans ses formes".
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waniu sobie zywnosci. Na Jamajce dzikie swinie niedosi^gajq nigdy wielkosci

dzika europejskiego i „ nigdy nie bywajq wyzsze w topatkach nad 20 cali“.

W rozmaitych krajach zachowujq one pierwotna swojq siersc, lecz w rd-

2nym stopniu, zaleznym od klimatu. Tak, wedhig Roidina, napdldzikie swinie

w gorqcych dolinach Nowej Granady majq siersc bardzo ngdznq, gdy tymcza-

sem na Paramos, na wysokosci 7.800 stdp otrzymuja one pomi^dzy Szcze-

cin^ g§stq warstwe welny, jak rzoczywiste dzikie swinie francuzkie. Swi-

nie te na Paramos sq male i oci§2ate. Dzik iudyjski samiec posiada podobno

szczecin^ na koricu ogona utozona jak pidra strzaly, podczas gdy dzik euro-

pejski posiada wprost tylko kit§; a jest to ciekawy fakt, ze liczne, jakkolwdek

nie wszystkie dzikie swinie Jamajki, pochodzace od rasy hiszpauskiej, posia-

dajq pierzasty ogon 1
). Co si§ tyczy ubarwienia, to dzikie swinie otrzymujq

w ogdle barw§ dzika. Lecz jak widzielismy, w pewnych cz§sciach Ameryki

Poludniowej niektdre napdldzikie swinie posiadajq dziwna biatq pr£g$ na

brzuchu, a w innych gorqcych miejscowosciach swinie sq czerwone; barw§ t£

zauwazono tez kilkakrotnie u dzikich swin z Jamajki.

Z faktow tych widzimy, ii swinie posiadajq wielka daznosc do po-

wracania do typu dzikiego, lecz ie dqinosc ta zalezy w wysokim stopniu

od natury klimatu, ruchliwosci oraz innych przemian, na jakie wystawio-

ne zostaly.

Ostatni wreszcie punkt, godny zaznaczenia, jest ten, 2e posiadamy dosko-

konate dowody istnienia ras, ktore obecnie zachowujq czystq krew, lecz po-

wstaty ze skrzyzowania roznych odmiennych ras. Tak np. uszlachetnione

swinie rasy Essex zachowujq krew zupetnie czystq. Nie ulega jednak wqtpli-

wosci, ze obecne doskonale wlasciwosci swoje swinie te zawdzi^czajq po wigk-

szej cz^sci krzyiowaniom, ktdre przedsi^wziqt Lord Western pierwotnie z rasq

neapolitariskq, pdzniej z rasq Berkshire, a prawdopodobnie takze z rasq Sussex.

(Rasa Berkshire takze zostala uszlachetniona przez krzyiowanie z neapolitan-

skq) 2
). U ras, ktdre w ten sposdb powstaly ze ztozonych krzyiowan, uajsta-

ranniejszy i ciqgty dobdr przy hodowli w ciqgu wielu pokolen okazal siq nie-

zbgdnym. Gtownie w skutek wielu krzyiowan niektdre znane rasy domowe

ulegly bardzo szybkim przemianom. Tak np. wedlug Nathusiusa *) rasa

Berkshire z r. 1780 rdzni sig calkiem od rasy z r. 1810, a poczqwszy od tego

ostatniego czasu co najmniej dwie odmienne formy nosily tg samq nazwg.

W 6 .

Bydlo domowe pochodzi z pewnosciq prawie od kilku dzikich form, po-

dobnie jak to wykazano ze wzglgdu na psy i swinie. Przyrodnicy odrdiniajq

*) Gosse Jamaica s. 386, cytaty z WiUiamsona Orient. Field. Spors. Ham. Smith

w Nat. Lib. vol. II s. 94.

a
) Sydney, wydanie Youatta, on the Pig. I860; s. 7, 26, 27, 29, 30

®) Schweinesschiidel s. 140.
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po wi?kszej cz?sci dwie gtdwne grupy bydta: gatunki krajow zwrotnikowycb,

zaopatrzone w garb, zwane w Indyach zebu i posiadajfjce gatunkow% nazw? —
wdt indyjski Bos indicus oraz zwykta form?, bez garbu, znansj po wi?kszej

cz?sci pod nazwa Bos taurus. Bydto garbate, jak to widzimy na pomnikach

egipskich, oswojone zostato conajmniej juz za dwunastej dynastyi, a wi?c 2100

lat przed Ohrystusem. Od bydta zwyczajnego rdzni si? ono pod wzgl?dem

cech osteologicznych wedtug Biitimeyera *) jeszcze bardziej, aniieli kopalne

gatunki europejskie, a miauowicie B. primigenius, longifrons i frontosus po-

mi?dzy sobi}. Jak zauwazyt Mr. Blytli 2
), ktdry poswi?cit szczegdlna uwag?

temu przedmiotowi, bydto to wyroznia si? ogdlnym ksztattem data, form^ uszu,

podgardlem, typowem zakrzywieniem rogdw, sposobera trzymania tba, zwykte-

mi odmianami masci, szczegdlniej zas cz?stem wyst?powaniem swoistych rysuu-

k<5w na nogach oraz „t{|. okolicznosciq, te jedna forma rodzi si? z wyrzni?temi

jui z?bami, druga zas nie\ Posiada ono odmienny sposoh zycia, a gtos jego

jest catkiem rdtny. Bydto garbate indyjskie szuka raiejsc cienistych i nigdy

Die wchodzi do wody, by tarn „jak bydto europejskie, pokolana si? zauurza<5“;

w niektdrych okolicach Oude i Rohilcund jest ono zdziczate i iyje nawet w miej-

scowosciach, zaraieszkatych przez tygrysa.

Bydto to tworzy wiele ras, ktdre rdinitj si? porai?dzy sob$ wielkosciq,

obecnosciffc jednego lub dwdch garbow, dtugosci% rogdw i innemi cechami.

Blyth zaznacza wyraznie, te bydto garbate i pozbawione garbu musi przedsta-

wiad dwa r6zne gatunki. Pomijajqc wazne roznice osteologiczne, rozpatrzmy

ilosd cech w budowie zewn?trznej i w sposobie 4ycia, ktdremi r6zni% si? one

od siebie i zwazray, te liczne z tych punktdw nie zostaty z pewnosciq dotkni?te

przez hodowl?—a pomimo odmiennego przekonania niektdrych przyrodnikdw,

dojdziemy do wniosku, te bezw^tpienia bydto bez garbu oraz garbate musi byd

uwatane za gatunkowo rdzne.

Europejskie rasy bydta nie posiadajacego garbu s% bardzo liczne. Prof.

Low naliczyt 19 angielskich ras domowych, z ktorych niewiele tylko byto

identycznych z rasarni koutynentalnemi. Nawet mate wyspy kanatowe Guern-

sey, Jersey i Alderney posiadaj^ swoje wtasne podrasy *), a te zndw rdtniij si?

od bydta innych wysp Brytauskich jak Anglesea oraz zachodnich wysp szkoc-

kich. Desmarest, ktdry zwrdcit specyalna uwag? na ten przedmiot, opisuje 15

ras francuzkich, zk%d wytacza on podrasy oraz rasy sprowadzone z innych kra-

*) Die Fauna der Pfahlbauten 1861. a. 109, 149, 222, patrz Icydor Ceoffroy it. Hi-

laire w M6m. da Mosdum d'hist nut. T. X, 8. 172 oraz w Hist. nat. gdn6r. Ill, s 69

VaSey powiada w .Delineations of the Ox Tribe" 1851, s. 127, ie bydto Zebu posiada 4,

pospolite zh& & krgg&w krzyiowych. Hr. Hodgson znalazt IS czy 14 ieber; p. uwag?

w The Indian Field, 1858, s. 62.

*) Tbe Indian Field, 1858 s. 74, gdzie znajduj? si? uwagi Blytha co do zdziczatego

bydta garbatego. Tnkie Pickering w Races of Man 1850 s. 274 zaznacza szczegiluy cha-

rakter gtosu bydla garbatego, przypominaj^cy krz%kanie.

*) H. E. Marquand w Tbe Times 1856.
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jdw. W innych cz^sciach Europy istnieje kilka odmiennych ras: tak np. jasuo

ubarwione bydlo w^grierskie, majace lekki swobodny chdd oraz niezwykle wiel-

kie rogi, ktoryeh wierzchotki ,
) odlegle sij od siebie niekiedy o 4 stopy.

W najnowszem dziele o bydle 2
)
podane sa rysunki pi§<$dziesi§ciu pi^oiu

ras europejskich. prawdopodobnem jest jednak, ie liczne z nich tylko bardzo

malo r«5znifj si§ pomiedzy soba lub sa wprost synonimarai. Nie naleiy s^dzid,

ie liczne rasy bydla domowego istnieja tylko w krajach oddawna ucywilizo-

wanych; zobaczymy niezadlugo, ie dzicy Afryki poludniowej hoduj$ roz-

maite rasy.

Co sip tyczy drzewa rodowego riinych ras europejskich, wicmy obecnie dosyi wiele

dzipki rozprawie Nihona 3
), a szczegdlniej dzipki dzietu RUtimeyera o budowlach na pa-

lach oraz p6s£niejs:ym jego pracom Vf nowgzych poktadach trzeciorz?dowych Europy

znaleziooo w gtanie kopslnym dwa lub trzy gatunki czy tei formy rodzaju wotu (Bos),

bardzo gpokrewnione z iyjpcemi jeszcze obecnie rasami domowemi. Wedlttg RUtimeyera

posiadamy:

B. primigenius.—Ten wspnniaiy, dobrze znany gatunek oswojony zostai w Szwajea

ryl podczas nowszego okresu kamiennego. Nawet w tej epoce podlegat on jui zmiennoSci

i krzyiowany byt z dwiema innemi rasami.

Niektbre wipksze rasy l?du stalego, jak fryzyjska i inne oraz rasa Pembroke

w Anglii podobne 8? pod wzglpdem bndowy do B. primigenius i sa bezwatpienia potomkaml

jego. Jest to takle zdanie Nilssona. Za czasbw Cezara B. primigenius istniat jako zwierz?

dzikie i iyje obeenie w stanie napoldzikim, jakkolwiek bardzo zdegenerowanym w wielko-

Sci, w parku w Chillingbam. Prof. RUtimeyer
,
ktdremu Lord Tankervitle przystaf czaszkp,

donosi mi, ie bydto z Chillingbam mniej si? r6ini od wtaftciwego typu B. primigenius, ani-

ieli wszelka inna znana rasa *}.

B. trochocerux.—Formn ta nie jest zawarta w trzech wspomnianych gatunkach, albo-

wiem RUtimeyer uwaza j? obecnie za sarnie? hodowanej dawniej formy B. primigenius i za

przodka rasy B. Jrontosus. Dodam, ie nadano gatunkowe na»wy czterem innym wolom
kopalnym, uwaianym obecnie za formy identyezne z B. primigenius *).

B. longi/rons tbrachyceros) Ow. — Doskonafy ten gatunek byt mniejszej wielkoici

i posiadat krotkie ciato i delikatne nogi. 0 ile si? zdaje nie istniat on w Anglii przed

okresem neolityoznym, jakkolwiek nic-gdyi przvpisywano mu pbiniejszy wiek *).

Podczas nnjwcze&uiejszego okresu nowszej epoki kamiennej byta to w stanie oswo-

jonym najpospolitsza forma w Szwajcaryi. Oswojono j? podczas okresu rzymskiego w An-
glii i stuiyta ona legionom rzymskim za pokarm T

;. Niekt6re>ezcz?tki znaleziooo w Irlandyi

') Vasey, Delineations of the Tribe s. 124. Brace, Hungary 1851. Wedtug Ruti~

meyera bydto wpgierskie pochodzi od Bos primigenius (Zahm. Europ. Bind 1866).

*) Moll et Goyot La connaissance g6n. du boeuf. Paris 1860. Fig. 82 wyobraia by-

dto rasy podolskiej.

*; Przektad (Nilsson Scandinavian Fauna D. 1. Daggdjnrn) zjawit si? w trzech

cz?6ciach w Ann. and Mag. of nat hist. 1849, vol. JV.
4
) P. Riltiiceyera Beitrage zur palaout. Qesch. der Wiederkduer, Basel 1865.

*) Pidit, Paldontologie 2 ed. T. I, s. 365. Co do trochoceros p. Riltimeyer, Zahm.
europ. Bind. 1866, p. 26.

•) N. Boyd Dawkins
, on the British Fossil Oxen w Journ. Geol. Soc. 1867 s. 182

’) fV. B. Dawkins 1 W. A. Sand/ord, British pleistocene Mammalia 1866 s IV.
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w pewnych Crannogca, ktorych wick nalety pr*yj%6 pomifday 84S — 9IS po Mar. Chr. *).

Prof. Omen •) uwaia > pravrdopodobne, la rut bydla walijika i wytynowa pochodai od

taj formy, jak to ma miejace wedlug Riltimeyera kilku obecnie jesicaa tyjtcemi domo-

wami raaami atwajcarakiemi. Ta oatatnie przedatawiaj* r6*ne odcieaia barwy, pocz'waay

od jaano szarej do ccarno brunatoej a jaiuiejaz* prfg» na grzbiecie; nia poeiadajt jednak

iadnych cayato bialycb ryeunkbw. Bydto zal a Walii Polnoooej i gbrakie jaat maid

caarnaj lab ciemaaj.

B. fronton*. Nilaaon. — Gatunek ten apokrewnlony jaat a B. longifnms, a wedlag

Mr. Boyd Dawkins nawet identycany a aim, jakkolwiek adaniam kilku innych autorytetiw

r6lny od uicgo. Oba istniaiy podcaaa pdiniejsaego okraau geologicznego *) jadnoeaainla

i oba tat znalezione aostaty w irlandakich Crannogaa *). Nilsson przypuazcza, ta jago

B. frontosus jaat mote ojeem rodowym gbrakiego bydla w Norwegii, kt6re poaiada po-

mifday podatawami rog6w na czaaaea wyeoki wyroatek. Poniewa! Prof. Omen a%dal, ta

aakockie bydlo gdrakie pochodai od B. longifrons, nalaly zaznaczyi, ta pewien beaatroany

piaarz *) zauwatyl, it nia widaial w Norwagii bydla podobnego do raay gdrakiej i ta

bylo tutejaze podobne jaat raczej do raay Devonahire.

Widzimy zt$d, ie trzy formy czy gatunki wotu, jakic pierwotnie zami*-

szkiw&ty Europe byty oswojone. Fakt ten nie zawiera w sobie atoli nic nie-

pravdopodobnego, albowiem rodzaj *w6t“ daje sic w ogole tatwo oswoid.

Prdcz tych trzech gatunkdw oraz Zebu, oswojono tei Jaka, Gayala oraz Ami •)

(nie wspominaj^c o bawole czyli rodzaju BubcUus)-, wszystkiego wi?c siedem

gatunkdw rodzaju Bos. Zebu oraz trzy gatunki europejskie wygin?ty obecnie

w dzikim stanie; albowiem bydto typu B. primigenius w parkach angielskich

zaledwie moie bye uwaiane za dzikie. Jakkolwiek pewne rasy bydla, oswo-

jone w Europie w bardzo dawnym czasie, stanowi^ potomkdw tylko co wspom-

nianych kopalnych gatunkdw, nie wynika jednak z tego, aby miaty one byd

tutaj po raz pierwszy oswojone.

Ci, ktdrzy nadaj% wielk$ wag? dowodom filologicznym, wnoszq, ie bydto

nasze wprowadzone zostato ze wschodu T
). Poniewaz jednak rasy ludzkie,

wkraczaj^ce do jakiegob%ds kraju, zawsze nadajq zapewne wtasne swoje nazwy

rasom bydta, jakie zuajdujfj tam oswojone, argument ten nie jest zatem przeko-

nywaj^cy. Istnieje posredni dowdd, ii bydto nasze pochodzi od gatunkdw,

ktdre zamieszkiwaty pierwotnie umiarkowany lub zimny klimat, nie zas kraj,

dtugo sniegiem pokryty; albowiem, jak to widzielidmy w rozdziale o koniach,

bydto nasze nie posiada widoeznie instynktu odgarniania sniegu w celu wydo-

stania zagrzebanych pod nim roslin. Nikt nie mole przygl^dad si? wgpaniatym

dzikim buhajom surowych wysp Falklandzkich pdtkuli potudniowej i w^tpid

>) W. R. Wilde, an Kaeay on the animal remaina etc. Royal Iriah Academy I860,

a. 89; patra tet Proc. B. Ir. Acad. 1868.

*) Lecture; Boyal Inatitutiou. Maj S wyd. 1866, a. 4. Britiah Foaail Mammal* a. 618.

*) Nilsson, Ann. and Mag. of nat. hiet. 1849, toI. IV, 864.

*) W. R. Wilde w m. p oraz Blyth w Proc. Iriah. Acad. March. 6 cm. 1864.

*) Laing, Tour in Norway, a. 110.

•) Iz Geoffrey St. Hilaire, Hiet Nat. gtntr. T. Ill, a. 96.

») Idem T. Ill, a 89, 91.

Daiela Karol* Darwina.—ZmiennoU swierxgt i roilin. T L 9

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowskl



o'tem ie’kliraat przedziwnie dobrze odpowiada im. Azara zauwazyt, ie

& tfraiurkowahych okolicach La Platy’krowy zachodza w ciaz? w drugnn roku

zycia, podczas gdy w zna'cznie cieplejszym Paraguayu staj^ si? bfzemienne do-

pi?ru w trzecim roku. Dodaje on, ze n z tych faktdw moznaby wnioskowac, iz

bydto w goracych krajach me prosper.uje tak dobrze u ’).

Wyiaj wspomuiane trzy formy kopalne wo hi uwazane sa prawie przez

wszystkich paleontologdw za trzy odmienrte gatuuki, a bytaby zaledwie zrozu-

miata zmiana ich nazwy dla tej prostej przyczyny, it znaleziono, testanowii**

one formy rodowerdznych ras domowych. Najwazniejszem dla nas jest to, ja-

ko dowdd ich gatyinkowosci. ii w rdinych czeseiacli Europy istmaty onejeduo-

c/esnie w tych sarnych epokach i zaehowywaty si? tam odmienuie. Z drugiaj

zas stfony oswojohe ich potomstwo, nie trzymane w odosobnieniu, krzyzuje si?

jaknajtatwiej i rniesza z soba
t
. Rozmaite rasy europejskie krzyzowarto z sob%

cz?sto umyslnie i przypadkowo, tak ie gdyby spdtkowauia takie okazaty si?

bezptodnemi, z pewnosci^ zauwaionoby to. Poniewaz Zebu zamieszkuje kraje

odlegte i znacznie od naszych cieplejsze, oraz pod wzgl?dem tvlu cech rozm si?

od naszego bydta europejskiego, zadatem sobie trud, by upewnid sie, czv obie

formy sfj ptodne przy krzyzowaniu. Zmarty lord Powis sprowadzil kilka sztuk

Zebu i skrzyzowat jo ze zwyczajoem bydtem z Shropshire, a rzadea jego zape-

Vniat mi?, ze zwierzeta, ktore powstaty z tego krzyiowania, byty catkiem pto-

dne z obu formami rodzicielskiemi. ...
Mr. Blyth donosi mi, ie w Indyach mieszance z najroznorodniejszemi sio-

sunkami krwi s% calkiem ptodne. a nie moze to byd watpliwem, w nie-

ktdrych bowiem okolicach *) pozwala si? obu gatunkom obficie krzyiowac

pomi?dzy sobip Wi?ksza cz?sd bydta wprowadzonego nasamprzdd do Ta-

-srnanii, przedsfawiala bydto garbate, tak ie uiegdys istmaty tam tysigce skrzy-

•iowanych osobnikdw. a Mr. B. O'Neile Wilson donosi mi z Tasmania ie me

slyszat nigdy, aby gdziekolwiekb^dz zauwaiono jakas nieptodnosd. Posiadal

on dawniej sam stado takiego skrzytowanego bydta, a wszystkie zwierz?ta

•byty catkiem ptodne i to w takim stopniu, ie nie przypomina on sobie aui je-

dnego wypadku, aby krowa si? ui6 mcielita. Te rozmaite fakta potwierdzaj?

teory? Pallasa, ktora gtosi, ze potomkowie gatonkow, ktdre krzyzowane zaraz

po oswojeniu staty si? do pewnego stopnia jatowemi, po dlugotrwatem oswo-

•jeniu powracaj% catkiem do ptodnosci. W pdzniejszym rozdziale zobaczymy,

ie teorya ta rzuca wiele swiatta na tak trudna kwesty?, jak hybrydyzm.

Wspomniatem o bydle z parku Chillingham, ktdre wedtug RUtimeyera

mate- si? rozni od typu B. primigenius. Park ten. tak jest stary, ie wiadomo-

*

sci o niem si?gaj^ roku 1200. Bydto to jest rzeczywiscie dzikiem z instynktOw

‘fWobu iycia. Zwierz?ta s% hiate, na wewn?trznej strome uszu czerwono

brunatne, oczy z brzegiem czarnym, koniec pyska brunatny, kopyta czarne,

i) Quadruple s da Paraguay T. 11, « 380.

*) Walther, Daa Bindvich 1817, i. 80.
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rogi biate z czarnemi koneami. W ciqgu trzydziestu trzeeh lat- urodzitp-sL?

blisko tuzin cielat „z brunatnemi i bt^kitaem-i plamaini ua pyskn i grzbje-

cie“. . Te zas byly zawsze usuwane .zupelnie jak zwierzeta posiadajq.ee jakie?

braki". Wedlug Bewicka okoto r. 1700 zjawito si? kilka cielat z czarnemi

uszami, ale i te zostaty usuni?te przez strozdw, a od tego czasu czarne. uszy

wi?cej si? nie pojawialy. .Dzikie biate bydlo .w parku ksi?cia Hamiltona,

gdzie, jak styszalem. urodzilo si? niegdys czarne ciel?, jest wedlug lorda Tcuw

kervillamniejsze ni* bydlo w parku Chillingham. Bydlo utrzymywane az do

r. 1780 przez ksi?cia Queensberry, leez obecnie wymarte, miato czarne uszy,

pysk i zagl?bienia oezne. Bydlo istniejqce od niepami?tnych czasdw w Qhar-

tley bardzo si? zbliia do bydla w Chillingham, lecz jest wi?ksze „z matemi,rbr

tnicami w barwie uszu“. „Ma ono cz?sto sklonnosc do calkowitego czermema,

a w sqsiedztwie panuje dziwny przesqd, zegdy rodzi si? czarne ciel?, szlache-

tnemu domowi Ferrers grozi jakies niebezpieczenstwo. Wszystkie czarne cie-

l?ta zostaja zabijane\ Bydlo z Burton Constable w Yorkshire, ktore obecnie

wygin?lo, posiadato uszy, pysk i koniec ogona czarne; bydlo z Gisburne, takze

w Yorkshire, nie posiadato niekiedy, wedlug Bewicka, ciemnego pyska, a we-

wn?trznq stron? uszu mialo brunatnq; z drugiej zas strony powiadajq, 4e bjlo

i,no matych xozmiarow i bezrogie J
).

Rozmaite przytoczone powyzej roznice bydta parkowego, zasluguja do

pewnego stopnia na uwag?, poniewai wskazujq, it zwierz?ta, zyjqce prawie

w stanie naturalnyiu i wystawione najednakowe prawie warunki, nie zacho-

wujq si? tak jednostajnie, jak rzeczywiscie dzikie zwierz?ta, jesli tvlko me pa-

zwala im si? swobodnie biogac- i krzyiowac si? z innemi stadami. Do zacho-

wania jednostajnego charakteru w tym samyra nawet parku niezb?dny. jest wi-

doeznie pewien stopien doboru t. j. niszczenie ciemno zabarwionych cielqt.

• Bydlo we wszystkich parkach jest biale; poniewaz zas niekiedy rodzq si?

ciel?ta ciemno zabarwione, bardzo jest wqtpliwem, aby pierwotny B.prmige-

nius miat bye biaty. Nast?pujqce atoli fakty wskazujq, *e dzikie lab zdziczato

bydlo w rozmaitych warunkach zycia posiada bardzo silne, jakkolwiek me me-

zmienne, dqienie do bielenia i otrzymywania zabarwionych uszu. Jesli moina

si? spuscic na dawnych pisarzy Boethiusa i Leslie 9
),

dzikie bydlo Szkocyi

bylo biale i zaopatrzoue w wielkq grzyw?; o barwie uszu autorowie ci nie robiq

>) Jestem bardzo zobowi^zany obecnemu Earl of Tankervillc za informaoy? o jego

dzikiem bydlo, jako tei - czaszk* poslan, do Riltimsy -.ra. Nzjszczegotowszy opw

bydta w Chillingham podat Mr. Hindwrsh wraz z Hstem nieboszc.yka lorda Tanjorv.l a

w An and Mag. of nat. hist. vol. II 1839, a. 274 - p. Bomck ,
Quadrupeds, 9 ed. 17?l.

• a 39 Ann. Co do bydta ksi¥cia Queensberry p. Psnnanta Tour ut Scotland 109, co do

bydta Chartley p. Low, Dome.ticated Animals of Britain 1845 s. 238; o bydle Gisburpe

p Bewick, Quadrupeds oraz Encycl. of Rural 8ports s. 101-
. . '

,gl
«, Boethius urodzit Sic w r. 1470. Ann. and Mag. of nat. hist. T. II .1839. s. 281,

T. IT, 1849, s. 424.
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jednak iadnej wzmianki. Las pierwotny rozposciarat si? niegdys w poprzek

przez caty kraj od Chillingham ai do Hamilton, a Sir W. Scott cz?sto twierdzil,

ie bydlo utrzymywane Jeszcze w obu tych parkacb na koncach lasu pierwotne-

go stanowi resztk? pierwszych jego mieszkancdw; poglqd ten wydaje si? bye

w kaidym razie prawdopodobnym. W dziesiqtem stuleciu bydto w Walii *)

opisywano jako biate z czerwonemi uszami. 400 sztuk bydla zabarwionego

w podebny sposdb przystano krolowi Janowi, a stare podanie rndwi o stu sztu-

kaeb bydta z czerwonemi uszami, ktdre byly zadane jako kompensata za pewne

przest?pstwo. Jesli zas bydto byto barwy eiemniejszej lub czarnej, trzeba byto

dostarezye 150 sztuk. Czarne bydto z Walii Potnocnej naleiy widoeznie, jak

styszelismy, do mniejszego typu B. longifrons

,

a poniewaz stawiano do wy-

boru 150 czarnycb lub 100 biatych sztuk bydta z czerwonemi uszami, mozna

ztqd wnosid, ze te ostatnie byty wi?ksze i nalezaty prawdopodobnie do typu

B. primigenius. Youatt zauwaiyt, te obecnie rasy Shortorn gdy bielejq, na

koncach uszu otrzymujq barw? mniej lub wi?cej ciemno czerwona.

Bydto, ktdre zdziczato w pampasacb, w Texas, oraz w dwdeh okolicach

Afryki, stato si? dosyd jednostajnie ciemno brunatno czerwonem *). Ogromne

stada bydta na wyspach Ladronskich na oceanie Spokojnym, ktdre zdziczaty

w r. 1741, opisywane bywaja jako „tnleczuo biate, z wyjqtkiem uszu, ktore sq

po wi?kszej cz?sci czarne" *). Wyspy Falkland, lezqce znaeznie dalej na po-

tudniu, majqce warunki iyciowe bardzo rdine od takowych wysp Ladronskich,

przedstawiajq wypadek jeszcze ciekawszy. Tutaj bydto jest zdziczatem jut od

80— 90 lat, a w okolicach bardziej potudniowych zwierz?ta sa po wi?kszej

cz?sci biate i posiadajq nogi, lub catq glow?, albo tei tylko uszy czarne.

Wszelako admiral Sulivan *), ktory dtugo Zyt na tych wyspach, nie sqdzi, aby

byty one niegdys catkiem biate.

Widzimy zatern, it na obu tych archipelagach bydto dqzy do zbielenia

i otrzymania zabarwionych uszu. Na innych cz?sciach wysp Falkland prze-

waiajq inne ubarwienia, w poblitu portu Pleasant zwykta barwa jest bruuatnq.

Dokota Mount Usborne blisko potowa zwierzqt jest w niektdrych stadach bar-

wy olowianej lub mysiej, co w innych miejscowosciach stanowi barw? niezwy-

ktq. To ostatnie bydto, pomimo it zamieszkuje wyiyny, cieli si? blisko o mie-

siqc wczesniej, aniieli inne, a okolieznosd ta sprzyja zachowaniu czystosci ich

krwi i przenoszeniu na potomstwo tego swoistego ubarwienia. Naleiy przy-

*) Youatt on Cattle 1834, e. 48, p. tei t. 242 o bydie Shorthorn. Bell prsytaesa

w swem .British Quadrupeds* «. 428, le licxne badania poswolily mu sanwaiyd, ii biale

bydlo poeiada stale zabarwione any.

*) Azara Des Qnadrupedes du Paraguay. T. 11, p 361. Co do sdticzalego bydla

Afryki Azara prsytaesa Buffona. O Texas p. Time* 1846, 18 lutego. R. Hartman donosi

mi, i* eale bydlo w Afryee xnajduje si$ w stanie oswojonym.

•) Anson Voyage; p. Kerr u. Porter Collection. T. XII, s 10*.

*) t tei Mackinnona Listy o wyspach Falkland s. 24.
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pomniec sobie, ie blgkitne lub otowiane rysnnki wyst^puj^ tez niekiedy na

bialem bydle w Chillingham. W rozmaitych cz§sciach wysp Falkland barwy
dzikich stad byly tak uderzaj%co rdine, it jak mi donosi admiral Sidivan, przy

polowaniu nanie w jednej okolicy podpatrywano biale, w innej ciemnepunkta na

odleglych pagdrkach. Wokolicach lei^cych posrodku panowaly barwy posrednie.

Bez wzgl^du na jakosc przyczyny, d%4enie dzikiego bydta wysp Falkland, po-

chodz^cego od niewielkiej ilosci osobnikow, sprowadzonych z La Platy do roz-

padni^cia si§ na stada roznie ubarwione—stanowi fakt interesuj%cy.

Ale powrdcmy do rozmaitych brytanskich ras domowych. Kazdy przyzna

istnienie uderzaj%cej rdinicy w wygl^dzie ogdlnym pomigdzy krdtkorogiemi

i obecnie rzadko jeszcze widzialnemi dlugorogiemi rasami Herfordu, bydla wy-
iynowego, Alderney i t. p. Znaczna cz^sc rdznic nalezy bezw^tpienia przypi-

sad pochodzeniu od pierwotnie rdinych gatunkdw. Ale mozemy tei bye pewni,

ze oprdez tego przytyczyta si§ dosyc znaezna doza zmiennosci. Nawet podezas

nowszego okresu kamiennego bydto domowe nie bylo absolutnie identyezne

z pierwotnym gatunkiem rodowym. W nowszyeh czasach wi^kszosc ras zostala

zmodyfikowana przez staranny i metodyezny dobor. Jak scisle odziedziczajq,

si§ nabywane w taki sposdb cechy, mozna wnosic o tem z cen ras ulepszonych.

Przy pierwszej jui sprzedazy Shorthornow CoUinga jedenascie bykdw osiqgn§-

lo przecigtnq, cen§ 214 f. st., a obecnie byki Shorthorn sprzedawane bywaj% po

1000 gwinei i eksportowane do wszystkich okolic swiata.

Wspomng tu o kilku wlasciwosciach! konstytucyonalnycb. Shorthomy
dojrzewaja znaeznie wczesniej, anizeli dzikie rasy Walii lub gdrskie. Mr. Si-

monds *) wykazal fakt ten w sposob interesuj^cy. Podaje on tablic§ przeci§t~

nego okresu wyst^powania zgbiiw, ktdra wykazuje, Ze istnieje roznica nie mniej-

sza nad szesc miesi^cy w pojawianiu si§ ostatecznych z^bow siekaezy. Z ba-

dah, jakie przedsigwziql Tessier nad 1131 krowami, wynika, ze czas ci^iy ule-

ga wahaniu 81 dniowemu; a co jest jeszcze bardziej interesuj^ce, Lefour twier-

dzi, „ii czas ciqiy u wielkiego bydla niemieckiego jest dtuiszym, aniieli

u mniejszych ras“ *). (Jo do okresu pocz^cia, to zdaje si$ byd pewnem, it

krowy z Alderney i Zetland zachodzij cz^sto w ci%4§ wczesniej ni4 inne rasy *).

Poniewaz £wreszcie 4 dobrze rozwini^te sutki stanowi^ rodow$ cech§ ro-

dzaju Bos *), zasluguje na uwag§, it u naszyeh kr<5w domowych 2 szcz^t-

kowe sutki bywaj% cz§sto dosyc dobrze rozwini^te i daj$ mleko.

PoniewaZ normalnie liezne rasy domowe znajdywane bywaj% tylko w kra-

jach oddawna ucywilizowanych, warto wi§c zadad sobie nieco trudu, by wyka-

The Age of the Ox, Shee,), l'ig przez James Simorulsa
,
wydaue przez Royal Agri-

cultural Society.

*) Ann. Agric. France, April 1837; przytoczone w The Veterinary T. XU, e. 726.

Spostrseienia Tessiera przytoczylem wedlug Youatta, on CatUe a. 627.

) The Veterinary vol. VIII, a. 681 i vol. X a. 268. Low Domeaticadet Animale

ete. a. 297.

*) Ogilif w Proc. Zool. Soc. 1836, a. 138, 1840, a. 4.
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za<$, ii w niektorychkrajach, zamieszkatych przez dzikie plemiona, cz^sto z so-

ba wojujacp i dlatego majqce pomigdzy sobq mniej wolnej komunikacyi, lstme-

ja obecnie rozmaite rasy bydta lub tez istniaty niegdys. Na przylgdku Dobrej

Nadziei zauwa£yt Leguat w r. 1720 trzy gatunki »). Obecnie rozmaici podro-

zni wspominajq o rdznicach pomi^dzy poludniowo afrykanskiemi rasarni dorno-

wemi. Przed kilku laty Sir Andrew Smith powiedziat ini, ze bydlo rozmaitych

plemion Kafferyjskich, zyj^cych pod jednakowa szerokoscia i w krajach takiej

sarnej natury, rozni sis od siebie, a fakt ten bardzo go zdziwil. Andersson )

opisuje bydlo Damara, Bechuana i Namaqua i donosi mi listownie, ze bydlo

na p61noc od jeziora Ngami tak2e jest rdinem. jak to tez styszal Gallon ze

wzgl^du na kraj Benguela.

Bydlo Namaqua bardzo jest podobne z ksztaltu i wielkosci do europej-

skiego i posiada krotkie, silne rogi oraz wielkie kopyta. Bydlo Damara jest

szczegolnie grube, kosciste, z czlonkami wiotkiemi i malemi twardemi nogami;

ogon pokryty jest kit% dtugich az do ziemi si?gajqcych wtosdw, a rogi bardzo

s% wielkie. Bydlo Bechuana posiada jeszcze wi^ksze rogi, a w Londyme znaj-

duje si? obecnie czaszka, ktorej rogi sq odlegto w liuii prostej od siebie (wierz-

cholki ich) 8,825', a majfj 13,5' dtugosci (w wygi?ciu). Andersson powiada

w liscie swoira, ze wprawdzie nie jest pewnym co do tego, jaka zachodzi r<54ni-

ca pomi?dzy wielu rasaiui, ualezqcemi do rozmaitych pokoleh, iecz ze takowe

zpewnosci^ istniejq, jak juz tego dowodzi dziwna tatwosd, z jakq odr6zmaj%

je tuziemcy.

Z tego, co widzimy w Ameryce Potudniowej, mozemy wnosic, ze liczue rasy

bydta powstaly w skutek zmiennosci, nie pochodzqc od roinych gatunkdw.

Tam rodzaj wolu (Bos) nie byl endemiczny, a bydlo, znajdujace si? tarn w tak

ogromnej ilosci, pochodzi od niewielu wprowadzonych sztuk, ktore przybyty

z Hiszpanii i Portugalii. Roidin 3
)

opisuje dwie swoiste rasy z Kolumbn,

a inianowicie „Pelones“ z bardzo cienkq i delikatnq siersciq oraz B calongos ,

absolutnie nagq. Wedlug Castelnau istnieja w Brazylii dwie rasy, jedna podo-

bna do bydta europejskiego, druga rozna od niej, z dziwuemi rogami. W Para-

guay Azara opisuje ras?, ktdra powstala z pewnosci% w Ameryce Potudniowej

i ktdra zowie si? *Chivos“, „poniewa2 posiada piouowe, stoikowate i u pod-

stawy bardzo wielkie rogi
1

. W Corrientes opisuje on takie rass kartowats*

z krdtkiemi nogami i cialern, wiskszem nii zwykle. Bydlo bez rogdw oraz inne,

z wtosiem naprzdd zwrdconem, wystqpilo rdwnie^ w Paraguayu.

Inna rasa potworna, Niatas lub Natas, ktdrej dwa stadka widzialem na

brzegu La Platy, tak jest dziwnq, ze zastuguje na dokladny opis. Rasa ta

znajduje si? do innych w takirn stosunku, wjakim buldogi lub mopsy do in-

i) Leguata Podroi. przytoczone przez Vaseya w jego Delineations of the Ox

Tribe s 132.

*) Roulin, JI4m pres, par div. Sav. T. VI, 1835, a. 333 Co do Brazylu p-Comptes

Bendus 1846. Atara, Qfnadrnpodes du Paraguay T. II, a. 359, 361.
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nych psdw lub.tei swinie, uszlachetnione, wedlug Nathusiusa *), do swin po-

spolitych. Riitimeyer s^dzi, to bydlo to naleiy do typu Primigenius *). Czolo

jest bardzo krdtkie i szerokie, nosowy koniec czaszki z cal$ powierzchni^ gdr-

nycb z^bdw trzonowych zakrzywiony jest ku gdrze; szcz^ka dolna wystaje po

zagornq i jest odpowiednio zakrzywiona ku gdrze. Jest to fakt interesujqcy,

to prawie zupelnie podobne ceehy, jak mi donosi Dr. Falconer, charakteryzuja

wyraarle olbrzymie Sivatherium z Tndyj. nie sa zas znane u zadnego innego

zwierz^cia przezuwajacego. Warga gorna jest silnie ku tylowi odciqgni^ta,

otwory nosowe znajdujsj si§ bardzo wysoko w gdrze i s$ szeroko otwarte, oczy

a3 wytupiaste, a nogi wielkie. Przy chodzeniu glowa jest oci^iala, a szyja

krdtka. Nogi tylue w porownaniu z przeduiemi zdaja si§ bye dluisze nii zwy-

kle; obnaione siekaeze, krdtka glowa i otwory nosowe ku gorze zwrdcone,

nadajtj bydlu temu bardzo komiezny, wyzywajijcy wyraz. Czaszk?, ktdnj po-

darowalem kolegium Surgeons, Prof. Owen opisat w sposdb nast§puj$cy *):

„jest ona godnq, uwagi z powodu krdtkosci kosci nosowych, mi§dzyszcz$ko-

wych i przedniej cz$sci szcz<jki dolnej, ktora jest niezwykle silnie ku gdrze

zakrzywiona, tak ze styka si^ z ko^dmi mi$dzyszcz§kowemi. Kosci nosowe po-

siadajq, mniej wi^cej J

/3 zwyktej dtugosci, zachowuj^ jednak normaln% swojq.

szerokosc; pomi^dzy kosemi czolowemi i Izowemi pozostaje wolua jama trdj-

k^tna; te ostatnie kosci zestawiajjj si$ z mi$dzyszczgkowemi i wyl%czajt| w taki

sposdb wszelkie pohjezenie gdrnej kosci szcz^kow'ej z nosowemi". Przez to

zmienia si§ pol^czenie niektdrych kosci; moznaby dodac inne jeszcze rdznice.

Powierzchnia guzdw stawowych potylicznych jest nieco zmieuiona, a przedni

brzeg kosci mi^dzyszcz^kowych tworzy tuk. Jednem slowem przy pordwnaniu

czaszki tej z czaszk^ wolu zwyczajnego zadna prawie kosd nie okazuje tego

samego ksztaltu, a cala czaszka ma wyglfjd dziwnie odmienny.

Pierwszq. krdtk$ notatkg o rasie tej podal Azam pomi^dzy latami 1783 —
1796. Don F. Muniz w Luxan zebra! dla mnie laskawie wiadomosci o tern

i podaje, to okoto r. 1760 hodowano bydlo to, jako dziway okaz, w pobliiu

Buenos-Ayres. Pocz^tek jego nie jest dobrze znany, musiato ono jednak wy-

st%pi6 po 1552 roku, kiedy po raz pierwszy zostalo wprowadzone. Sign. Muniz

donosi mi, to wedlug ogdlnie przyj^tego zdania, rasa ta powstala u Indyau, na

poludniu La Platy. Nawet do dzis dnia bydlo, hodowane w pobliiu Plata,

wykazuje swoj% mniej ucywilizowantj nature przez to, to jest dziksze nii bydlo

«) Sehweinesschiidel 1864, * 104. Nathusius podaje, ii ksztatt czaszki. charaktery-

styezny dla bydla Niata wyst?puje niekiedy u bydla europejskiego. Myli si? on, przypu-

szczaj^c, ie bydlo to nie tworzy oddzielnej rasy. Prof. Wyman w Cambridge (w Stanach

Zjednoczonych) donosi mi, ze zwyczajny kabeliau przedstawia podobmj potwornoM, ktfir?

rybacy nazywaj^ „bulldog-cod“. Po licznych poszukiwauiach w La Placie Wyman do-

ssed! do wniosku, ie bydlo Niata kontynuje wla&ciwoSci rasy tej.

*) 0 gatunku europejskiego bydla domowego 1866, s. 28.

•) Descript. Catal. of Ost. Collect. Coll of Surg. 1863, s 624. Vasty, Delineations

of the Ox Tribe, podaje opis tej czaszki, a fotografi? jej postatem Prof. Riltimeyeroici.
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zwyczajne, oraz ze krowa, gdy jej si§ czgsto przeszkadza, bardzo fatwo opuszcza

pierwsze swoje ciele.

Rasa ta zachowuje czystosd krwi, a byk rasy Niata, oraz krowa produ-

kuj$ bez wyj%tku ciel^ta rasy Niata; rasa ta istnieje jui co najmniej lat sto.

Skrzyzowanie byka rasy Niata z krowa zwyczajna oraz skrzyzowanie odwrotno

wydato potomstwo, ktdre ma cechy posrednie, u ktdrego jednak cecby

Niata bardzo s$ wybitne. Wedtug Sign. Muniza, wbrew zwyktemu poglq-

dowi rolnikdw w wypadkach analogicznych, krowa Niata, krzyzowana z by-

kiem pospelitym, silniej zachowuje wtasnosci swe, anizeli byk rasy Niata

przy krzyzowaniu z krow$ pospolit^. Jesli ziota pokarmowe s% dosyc wy-

sokie, bydto to zjada je przy pomocy j§zyka i podniebienia tak, jak by-

dto zwyczajne. Ale podczas wielkiej suszy, kiedy tak liczue zwierz^ta gin$

w pampasach, bydto Niata bardzo wiele cierpi i bytoby catkiem wyginfto,

gdyby si§ niem nie opiekowano; albowiem bydto zwyczajne, podobnie jak ko-

nie, raoze zachowae si§ przy 4yciu ogryzaj^c wargami gat^zie i chrust. Rasa

Niata nie moze tego tak dobrze robid, poniewaz u niej wargi nie stykaj% si§

z sob$ i dlatego tez bydto to ginie pr^dzej, niz zwyczajne. Dowodzi to, zda-

niem mojem, jak mato jestesmy w stanie sqdzic ze zwyklego sposobu iycia

zwierz^cia o tem, od jakich okolicznosci wystgpuj^cych w dtuzszych przerwach

czasu, zale4y rzadkodd jego lub zanik. Pokazuje si§ jednak, wjaki sposdb

dobor naturalny mdgtby usunac modyfikacye rasy Niata, gdyby takowe byty

wyst^pity w stanie naturalnym.

Opisawszy t§ nawpdl potworn^ ras$ Niata, wspomn§ jeszcze o biatym by-

ku, ktdry przybyt podobno z Afryki i ktdrego pokazywano w Londynie w roku

1828 . Harvey podat dobry rysunek tego zwierzgcia *). Posiadat on garb

i byl zaopatrzony w grzyw§; podgardle byto szczegdlne, pomigdzy przedniemi

nogami rozpadato si§ na rdwnolegte oddziaty. Boczne kopyta co rok odpadaly

i miaty pi§c do szesciu cali dtugosci. Oko byto bardzo swoiste; wystawato

inoeno i „podobne byto do kuli stawowatej, przez co zwierzy mogto patrzec na

wszystkie strony z jednakow% tatwosci%“. „Zrenica byta mala i owalna, a ra-

czej ksztattu rdwnolegloboku z odci§temi koncami i miata poloienie poprze-

czne“. Prawdopodobnie przez starann$ hodowl§ i dobor moinaby byto z tego

zwierz§cia utworzyd nowy i dziwny gatunek.

Cz§sto zastanawiatem sig nad prawdopodobnemi przyczynami, dla ktdrych

kazda oddzielna okolica Wielkiej Brytanii otrzymala wtasn$, swoist$ ras§ by-

dta, a dla Afryki Potudniowej pytanie to bytoby moie jeszcze trudniejszem do

rozwi%zania. Na zasadzie tego, co wiemy obecnie, musimy rdinice te przypi-

sad po cz§sci pochodzeniu od rdinych gatunkdw. Nie wystarcza to jednak.

Czy mate roinice klimatu, oraz natura pozywienia w rozmaitych okolicach

Wielkiej Brytanii wywotaty bezposrednio rdinice wbydle? Widzielismy, 4e

»J Loudon, Mag. of nat hut. Vol. I, 1889, i. 118. Podane tarn a* oddzialne figu-

re, wyobraiaj^ce zwierz^ta, podkowy ich, oczy, podgardla.
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nap<5t dzikie bydto w rozmaitych parkach angielskich nie jest identyczne pod
wzgl^dem ubanvienia i wielkosci, oraz ze niezbednym byt pewien stopien dobo-
ru, by zachowac je w stanie czystym. Jest prawie pewnera, ze obfity pokarm, spo-
iywany przez wiele pokolen, wptywa bezposrednio na wielkosc rasy I

). Pewnem
jest rdwniei, ie i klimat wywiera wptyw bezposredni na grubosc skdry i na
uwtosienie.

Tak Roidin stwierdzit *), ie skory dzikiego bydta gor^cych Lianosow
„stale waza znacznie mniej anizeli skdry bydta z ptaskowzgdrzy Bogota i ze to

ostatnie pod wzgl^dera wagi oraz grubosci siersci zbli4one jest do bydta, po-
chodzacego z rasy zdziczatej na wysokich Paramos". T§ samsj rdSSnicg zauwa-
zono na skdrach, pochodz%cych od bydta, wychowanego na surowych wyspach
Falkland oraz bydta pampasu o klimacie umiarkowanym. Low *) robi uwag§,

Pig. 4. Stara iwinia irlandzku * wyrostkami szcz$kowemi
(Eopia z dzieia Richardsons, on Pigs).

ze bydto, zamieszkuj^ce wilgotniejsze okolice Anglii posiada dtuzsze wtosy

i grubsz^ sk6r§ anizeli inne angielskie rasy bydla; a wtosy i rogi znajduj% sie

w tak scistym zwi^zku wzajemnym, ie, jak to zobaczymy w jednym z pbfniej-

szych rozdziatdw, maja one sktonnosd do jednoczesnej zmiennosci. I tak, kli-

mat moie posrednio przez sk<5r§ zmienic ksztatt i wielkosd rogow. Pordwnaj-

my z soba uszlachetnione, w oborze wychowane bydto z dzikiemi ra-

sami lub tei z bydtem g6r i nizin a wq.tpid nie b^dziemy, ii ruchliwsze iycie,

umoikliwiajqce swobodniejsze uzywanie cztonkdw oraz piuc, wptywa na zmian§

ksztaltdw i wymiarbw catego data. Prawdopodobnie niektdre rasy, jak na-

wpdtpotworne bydto Niata oraz pewne wtasdwosd, jak brak rogdw, powstafy

nagle w skutek samorodnej, ie tak powiemy, zmiennosd. Ale nawet w tym

wypadku potrzebnym jest pewien surowy dobdr, a zwierzgta wyroinione w po-

') Low, Domesticated Animals of the British Isles s. 264.

*) Mdm. pr6s. par div. Savans. T. VI 1886, s. 382.

») L c. s. 804, 368 id.

Dzieia Earola Darwina.—ZmiennoSi zwierz^t i roMin. T. L 10
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dobny sposob, cz?sciowo przynajmniej muszij bye trzymane w odosobnieniu od

innyeh. Taki maty stopien starannosci stosowano niekiedy w mato ucywilizo-

wanych okolieach, gdzie moglibysmy si? go najmniej spodziewac, tak np. u by-

dta Niata, Chivo oraz bydta bezrogiego Ameryki Potudniowej.

Nikt nie w$tpi o tem, ze przy modyfikacyi naszego bydta dobdr metody-

czny dokonat w ostatnich czasach cudow. Podczas procesu metodycznego do-

boru zdarzalo si? nikiedy, ze korzystano ze zboczeii w budowie, ktdre byty

wprawdzie silniej wyrazone niz proste rdznice indywidualne, ale nie byty by-

najmniej tak silne, by mogty si? nazywac potwornosciami. Tak np. stynny

dtugorogi byk Shakspeare, pomimo iz pecbodzit z czystej rasy Canley, „nie

odziedziczyt zadnej prawie cechy rasy dtugorogiej, z wyjqtkiem ro-

gdw“ *), a jednak w r?kach Mr. Foivlera rasa byka tego znaeznie si? uszlache-

tnita. Mamy tet podstaw? przypuszczac, iz w ci^gu czasu dobdr, wykonywa-

ny nieswiadomie, kiedy nie posiadano jeszcze okreslonego zamiaru uszlachet-

niania rasy lub modyfikowania, zmienit wiekszosc ras naszych; albowiem na

tej drodze w zwiazku z obfitszym pokarraera wszystkie angielskie rasy nizino-

we zacz?ty wczesniej dojrzewac i znaeznie si? powi?kszyty od czasdw

Henryka VII.

Nie nalezy zapominad, ze corocznie liezne zwierz?ta ida na rzez, tak ze

kazdy wtascieiel musi si? zdecydowac, jakie osobniki zabic, jakie zas do roz-

ptodu zostawid. Jak zauwaiyt Youatt 2
), w kaidej okoliey istnieje uprzedze-

nie na korzysc rasy miejscowej, tak Ste zwierz?ta z jakieinikolwiekbadz wtasno-

sciami, najbardziej cenionemi w danej okoliey, zostaj^ tci najcz?sciej zacho-

wywane, a ten niemetodyezny dobdr w ciqgu czasu odbije si? z pewnosci^ na

cechaeh catej rasy. Ale mozna si? spytad, czy dzikie narody, jak np. potu-

dniowo afrykanskie, mogtyby prowadzic taki surowy dobdr. W pdzniejszym

rozdziale, o doborze, zobaezymy, ze miato to z pewnoscisj miejsce do pewnego

stopnia. Bior%c pod uwag? pocz^tek wielu ras bydta, ktore niegdys zamie-

szkiwaty rozmaite okolice Anglii, przypuszczam, ie jakkolwiek okazywaty za-

pewne wptyw mate rdfcniee w naturze klimatu, Sywnosci i t. p., jakotez zmie-

niony sposdb 2ycia oraz wspdtczynnosc wzrostu a takze okolicznosciowo zja-

wiajace si? znaezne rdfcniee w budowie z przyezyn nieznanych, to jednak jesz-

cze wi?kszy wptyw na powstawanie rdinych ras angielskich okazywato wypad-

kowe zachowywanie si? tych osobnikdw w kazdej okoliey, ktdre najbar-

dziej byty ochraniane przez wtascicieli. Gdy tylko dwie lub wi?cej ras utwo-

rzyto si? w jakiejb%dz okoliey lub tez gdy zostaty wprowadzone nowe rasy,

pochodz^ce od szczegdluych gatunkdw, krzyzowanie si? ich byto podtrzymy-

wane przez pewien dobdr, ilosc ras powi?kszyta si?, a cechy dawniejszyeh

ras ulegty modyfikacyi.

>) Youatt, on Cattle, p. 193. Doktadny opis tego byka podaje Marshall.

*) Youatt
,
on Cattle, p. 116. Lord Spencer pisal o tym samym przedmiocie.
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0 w c a.

Przedmiot ten rozpatrz§ tylko w krotkosci. Wi^kszosc pisarzy uwaza na-

sz% owcg domow$ za potomka kilku okreslonych gatunkdw; jak wiele je-

dnak istnieje ich jeszcze, jest to w^tpliwe. Mr. Blyth sadzi, ze na catej ziemi

zyje czternascie gatunkow; jednego z nich, mufflona korsykauskiego, uwaza

on, jak mi donosi, za przodka malych, krotkoogoniastych ras z rogami pdtksig-

zycowemi, jak dawne owce gorskie. Wi^ksze rasy dtugoogoniaste z podwoj-

nie zakrzywionemi rogami, jak Dorsets, Merynosy i t. d. uwaza on za potorn-

kdw nieznanego, zaginionego gatunkn. G&rvais liczy szesc gatunkow owcy l
);

dochodzi on wszakie do wniosku, iz nasza owca domowa przedstawia szcze-

gdlny, obecnie catkiem zaginiony rodzaj. Pewien niemiecki naturalista a
)
s$-

dzi, ie owce nasze pochodzq, od dziesi^ciu pierwotnie odmiennych gatunkow,

z ktdrych jeden tylko zyje w stanie dzikim. Inny znow staranny badacz "),

jakkolwiek nie przyrodnik, nie uwzgl^dniajfjc tego, co wiadomem jest o rozmie-

szczeniu geograficznem, twierdzi, ze same owce Wielkiej Brytanii sa potomka-

mi jedenastu krajowyeh form brytanskich. Wobec takich watpliwosci, dla

celdw moich nie przedstawialby zadnej korzysci detaliczny opis, rozmaitych

ras. Niektdre jednak uwagi zaznaczo.

Owce s$ jui oswojone od bardzo dawna. Biitimeyer znalazl w szwajcar-

skich budowlach na palach szcz^tki malej rasy z dlugiemi cienkiemi nogami

oraz z rogami podobnemi do kozich. Rasa ta rozni si§ nieco od wszystkich

obecnie znanych. Prawie kazdy kraj posiada wtasciw$ sobie ras§, a liczne

kraje maj§ wiele i bardzo si§ rozni^cyeh pomi^dzy soba ras. Jedna z najwyra-

zniej nacechowanych ras jest wschodnia, z dfugim ogonem, wedlug Pallasa
,

zawieraj^cym 20 kr^gdw i tak tlustym, ze poniewafc uwazany jest za przysmak,

umieszczany bywa cz^sto na matym wozku, przez zwierzg ci^gnionym. Jak-

kolwiek i Fitzinger uwaza t§ owe? za okreslonsj, rodow% formg, to jednak

obwisle jej uszy nadaj% jej, zdaje si§, cechy dlugotrwalej kultury. To saino

ma miejsce takie u owiec, ktdre posiadajq. dwie wielkie masy tluszczowe na

odwloku, ogon zas—szcz^tkowy.

Odmiana angielska rasy dlugoogoniastej posiada godne uwagi masy tlusz-

czowe w tyle gtowy oraz pod szczgkami 4
). Na zasadzie rozmieszczenia roz-

maitych ras Mr. Hodgson 8
)
w doskonatej swej rozprawie o owcy himalajskiej

*) Blyth
, on the genus Ovis, w Ann. and Mag. of nat hist. v. VII, 1841 s. 261.

Co do drzewa rodowego ras domowych, patra doskonaty artyknl Mr. Blytha w Land and

Water 1867, s. 134, 166, Gdrvais, Hist Nat. des Mammif. 1855, T. II, s. 191.

®) L. Fitzinger, Ueber die Rassen des Zahmen Schafes, 1860, s. 86.

») Vfahlbauten, s. 127, 193.

«) Youatt, on Sheep, s. 120.

*) Journ. of the Asiat. Soc. of Beng. T. XVI, 8. 1007, 1016.
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przypuszcza, „iz przyrost ogona na wi^kszej cz§sci stadyow stanowi przyklad

degenaracyi tego tak wybitaie alpejskiego zwierz§cia“. Rogi przedstawiaja

nieskonczon% rozmaitosd cech; szczegdlniej u samicy Irak ich cz§sto, z drugiej

zas strony wyst§puja niekiedy w liczbie czterech lub nawet osmiu. Jesli rogi

ssj liezne, wyrastaj^ oae ze szczeg61nej listewki na kosci czolowej.

Zasluguje na uwag§ okolicznosd, ie wigkszej ilosci rogdw „towa-

rzyszy w ogole wi^ksza dlugosc i grubosc runa“

1

). Jednakze wspdlczynnosc

ta nie jest bez wyj$tk<5w, albowiem Mr. D. Forbes donosi mi, ze owca hiszpan-

ska w Chile pod wzgledem runa oraz wszelkich innycb cech podobna jest do

rasy merynosdw, wyj^wszy, iz posiada zwykle cztery rogi. Obecnosd pary

gruczotdw mlecznych stanowi cech§ rodzajow^ tak u owcy, jako tez u kilku in-

uych form pokrewnych, Tern niemniej jednak powiada Mr. Hodgson: „cecha

ta nie jest absolutnie stat§, nawet u prawdziwych i wlasciwych owiec, albo-

wiem nieraz widywatem Cagias (ras§ dornowq, podhimalajsk§), posiadaj^ce

4 sutki“ a
). Jest to tern dziwniejsze, iz zwykle cz§sc lub organ, znajduj^cy si<>

w malej ilosci w stosunku do tejie cz§sci u grup pokrewnych, ulega w nieznacz-

nym tylko stopnin zmiennosci. Obecnosc kieszonek racicznycb uwazano takze za

cech<2 rodzajow% u owcy. Izydor Oeoffroy *) wykazal jednak, zo owych kie-

szonek czyli woreczkdw brak u niektdrych ras.

U owiec istnieje silna sklonnosc do tego, aby cechy, ktdre nabyte

zostaly dopiero w stanie kultury, albo staiy si§ wlasciwe wylfjcznie tylko

samcowi, lub tez aby u tego ostatniego rozwin^ly si§ bardziej niz u samicy.

Tak np. u niekt6rych ras brak u sarnie rogdw, jakkolwiek niekiedy wystgpuja

one u owiec dzikich Musmondw. U trykow rasy woloskiej „rogi wyrastaja

z kosci czolowej prawie prostopadle i zachowuja wtedy pigkne, spiralne za-

krzywienie“. U samic wyrastaja one prawie pod k%tem prostym „z gtowy

i wykrgcaj% si§ w sposob szczegdlny“

4

). Mr. Hodgson przytacza, it bardzo

zakrzywiony nos, ktory u liezuyeh ras zagranicznych tak silnie jest rozwini^ty,

cechuje tylko tryki i stanowi widoeznie rezultat hodowli 6
). Styszatem od

Mr. Blytlia, ze nagromadzenie tluszczu u ras tlustoogoniastych rdwnin in-

dyjskich bywa obfitsze u trykdw niz u owiec; Fitzinger ®) zad powiada, ze

u grzywiastej rasy afrykanskiej grzywy rozwini^te sjj. daleko silniej u trykow,

nit u owiec.

Rdine rasy owiec przedstawiaja rdznice konstytucyonalne, podobnie jak

rasy krdw. Tak np. rasy uszlachetnione dojrzewaj% wczesniej, jak to wy-
kazal Simonds na zasadzie uz^bienia ich. Rozmaite rasy przystosowaly si§ do

>) Youatt, on Sheep s. 142—169.

Jonrn. of the Asiat. Soc. Beng. vol. XVI, 1847 8. 1015.

») Hist. nat. gin6r. T. Ill, s. 4J5
4
) Youatt, on Sheep, s. 138.

*) Journal of the Asiat. Soc. Bengal, vol XVI 1847, s. 1015, 1016.

•) Kassen des Zabmen Schafes, s. 77.
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rb?nych gatunkbw paszy i klimatu; nikt np. nie moze hodowac owiec Leicester-

skich w okolicach gdrzystych, gdzie znow doskonale hodowac mozna rasg

Cheviots. Youatt robi nast§pujfjc$ uwag§: „Znajdujemy we wszystkich roz-

maitych okolicach Wielkiej Brytanii rdzne rasy owiec, pigknie przystosowane

do zajmowanych przez nie miejscowosci. Nikomu nieznany jest ich poczijtek.

Owce te sij, przywi^zane do gruutu, klimatu, paszy, miejscowosci, jakby dla

nich i przez nie stworzone“ J
). Marshall opowiada 2

), ze stada oci§zalych

owiec rasy Lincolnshire i Norfolk hodowane byly pospolu na jednem wielkiem

pastwisku, ktorego jedna cz§sc byla nizka, urodzajna i wilgotna, druga zas

wzniesiona, sucha i pokryta ciernistfj roslinnoscisj. Gdy je sie na pastwisko

zaganialo, oddzielaly si§ prawidlowo; oci§zale owce udawaly si§ na urodzajne

pastwisko, lekkie zas na suche, tak „ze obie rasy, dopoki tylko paszy byto

poddostatkiem, trzymaly si§ w takiem odosobnieniu, jak kruki i gol^bie".

Liczne owce z roznych cz^sci swiata i w ciagu dlugiego szeregu lat sprowa-

dzano do ogrodu zoologicznego do Londynu; jednak^e Youatt, ktdry zajmowal

si$ temi zwierz^tami, jako weterynarz, zauwazyl, te „niektore tylko lub zadne

z nich nie umieraty na gnicie pluc, lecz ze mialy suchoty. Owce z klimatow

gor^cych nie mogly przezyc wigcej nad dwa lata, a po smierci pluca ich oka-

zywaiy gruzlic§“ a
). Nawet w pewnych cz^sciaeh Anglii uwaza si§ za niemo-

zliwe hodowanie niektorych ras owiec. Tak np. w fermie na brzegach Ouse

owce rasy Leicester tak szybko zapadaly na zapalenie oplucnej, it wlasciciel

nie indgt ich trzymac 4
). Owce gruboskbrne nigdy nie ulegaly tej chorobie.

Czas ciq,zy uwazany by! niegdys za tak stal% cech§, ze rdznica w okresie

trwania jej u wilka i psa zdawala si§ stanowic pewnq, oznak§ gatunkowej ro-

znicy obu tych zwierz%t. Lecz widzielismy, ie u uszlachetnionych ras swin

oraz u wigkszych ras krdw okres ten jest krdtszy, nii u innych ras zwierz^t

tych; a obecnie wiemy, dzi^ki Herm. v. Nathusiusom ®), iz merynosy i owce

Southdown, trzymane przez dluzszy czas razem w tych samych warunkach,

rd2ui§ si§ od siebie pod wzgl^dem przecigtnego czasu ich ciqzy, jak to wska-

zuje nastgpuj^ca tablica.

Merynosy 150,3 dni

Southdown 144,2 „

Pdtkrwi Merynosy i Southdown 146,3 „

% krwi Southdown 145,5 „
7
/8 krwi Southdown 144,2 „

>) Eural Economy of Norfolk, vol. II, 8. 186.

s
)

Youatt, on Sheep 8. 312. Patrz tei doskonale uwagi w tej kwestyi wGardner**

Chronicle 1858, s. 868. 0 probach krzyzowania owiec ras Cheviot i Leicester p. Youatt s 325.

*) Youatt
,
on Sheep, uw. na str. 491.

*) The Yeterinary T. X, 8. 217
s
) Przektad jego rozprawy pomieszczony jest w Bull. Soc. d’Acclim. T I i X

1862, s. 723.
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Z tych stopniowych roznic u skrzyzowanych zwierzat, zawierajsjcych roz-

raaite proporcye krwi Southdown, moiemj wnosic, jak scisle przekazywane
bywaj$ potomstwu oba okresy brzemiennosci. Nathusius zwraca uwag? na to,

ze wobec zadziwiajaco szybkiego wzrostu owiec rasy Southdown po urodzeniu,

nie jest nic dziwnego, iz pfodowy rozwdj ich zosta! skrocony. Mo^liwem jest

naturalnie, ze rofcnice, dotycz^ce obu tych ras, maj$ swe zrodto w pochodzeniu

ras tych od rdznych gatunkdw rodowych; poniewaz zas wczesne dojrzewanie

owiec Southdown stanowito cech?, przez dlugi czas starannie podtrzymywan%
przez hodowcdw, roznica jest wi?c wtasnie zapewne wynikiem tej okolicznosci.

Wreszcie ptodnosd rdSnych ras jest takze bardzo odinieun^. Niektdre produ-

kujq. blizniaki lub trojaki, czego ciekawy przyklad przedstawiajfj owce Shan-

gai, z t?pemi i szcz^tkowemi uszami oraz wielkiemi nosarai rzymskiemi; owce

te mozna bylo niedawno widziec w ogrodzie zoologicznyin.

Owce ulegaj^ tatwiej moze wplywom zewn?trznym nifc wszelkie inne

zwierz?ta. Wedtug Pallasa

,

a w nowszych czasach wedtug Ermam, grubo-

ogoniasta owca stepowa ulega zwyrodnieniu po kilku pokoleniach, wyhodowa-
nych w Rossyi: masa ttuszczowa zanika, „n?dzne i gorzkie ziota stepowe zdajq.

si? stanowic dla owcy tej wtasciwy pokarm“. Analogiczna uwag? robi Pallas ze

wzgl?du na ras? krymskfj. Bumes powiada, ze rasa Karakool, ktdra produ-

kuje pi?kne, k?dzierzawe, czarne, bardzo cenne runo, traci je, gdy zostaje prze-

niesionfj. z wtasnego jej okr?gu pod Bokhara do Persyi *). JeduakZe we wszy-

stkich takich wypadkach mozliwem jest, ze ziniana warunkdw iyciowych ja-

kiegobqdz rodzaju wywotuje zboczenie, a w skutek tego utrat? jakiejs cechy,

nie zas, ze pewne warunki konieczne ssj do rozwoju cech pewnych.

Wielkie skwary dziatajfj, wszakze, zdaje si?, bezposrednio na runo. Ogto-

szono kilka rozpraw o przemianach, jakim ulegaj^ owce, sprowadzone z Europy

do Indyj Zachodnich. Dr. Nicholson w Antigua donosi mi, ze po trzeciem po-

koleniu weina na calem ciele ginie, wyj^wszy okolic? l?dzwiow$; a zwierz?

wyglqda wtedy jak koza z plarnka brudnego futerka na grzbiecie. Podobna
zmiana wyst?puje tet podobno na zachodnim brzegu Afryki *). Z drugiej zas

strony liczne wetniaste owce 4yja w gor%cych rdwninach Indyj. Roidin po-

wiada, ze jesli strzydz jagni?ta w nifezych i cieplejszych dolinach Kordylie-

row, skoro weina osi$gn?Iajui pewna grubosc, wszystko odbywa si? normal-

nie; jesli zas nie strzydz ich, weina oddziela si? ktaczkami i na jej miejsce two-

rzy si? krdtka, blyszcz^ca siersd, jak u kozy.

*) Erman, Podroie po Syberyi. PrzekI ang. T. I s. 228, Pallas, o owcach ttusto-

ogoniastycli, wedtug Andersona opisu owcy rossyjskiej 1"94, g. 34. Co do owcy krym-

skiej p. Pallasa, Podr6Ze, pr/ekf. ang. T. II, g 454. Co do owcy Karakool p. Burnesa
,

Travels in Bokhara v. Ill, a. 151.

a
) Report of the Dir. of the Sierra Leone Company, przytoczone przez Whitego

Gradation of Mam. s. 95. Davy Edin. new phil. Journ. 1852. Roulin Mem. prds. p. Dir.

Sav. T. VII, 1835.
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Ten dziwny rezultat jest, zdaje si$, tylko powi$kszon% sktonnosci%, ktdra

naturaln^ jest u rasy merynosow; albowiem Lord Sommerwlle, jedna z najwi^k-
szych powag, powiada: „po ostrzyzeniu wetna naszych merynosdw tak jest

twarda i gruba, ze niepodobna prawie wierzyc, aby to samo zwierz§ moglo
mied wetne tak wprost odmiennych wlasnosci w porownaniu do tej, jaka zo-
stata sci§ta. Gdy zblizaj^ si§ chlody, runo otrzymuje znow wlasciwa sobie

mi^kkosd". Poniewaz u owiec wszelkich ras runo sktada si§ z dtuiszej i grub-
szej siersci, pokrywaj^cej krdtsza i mi§ksz% wein§, przemiana, jaka wyst^puje
w klimatach goracych, jest tylko zapewne wynikiem niejednakowego rozwoju;
albowiem nawet u tych owiec, ktore jak kozy pokryte sa siersci^, mozna
zawsze znalezd pod spodem mala ilosd wetny J

). U dzikiej owcy gdrskiej

(Ovis montana) Ameryki Pdtnocnej ma miejsce corocznie analogiczna przemia-
na w uwlosieniu. „Welna zaczyua wypadac wczesn% wiosn% i pozostawia na
swem miejscu siersc podobna do jeleniej; jest to przemiana co do charakteru
swego calkiem rdina od zwyklego grubienia siersci, wtasciwego w zimie wszy-
stkim innym uwlosionym zwierzetom np. koniowi, krowie, i t. d., zrzucaj%cym
swe pokryeie zimowe na wiosn§“ *).

Male rdznice w klimacie lub pastwisku okazujsj takze maty wplyw na
runo, jak to zanwaZono w rdZnych okolicach Anglii i jak tego dowodzi wielka
mi^kkosc welny sprowadzonej z Poludniowej Australii. Lecz, jak Youatt kil-

kakrotnie zaznaczyl, nalezy uwzgl^dnic okolicznosc, iz sktonnosc do przemia-
ny moze bye w ogdle usunigta przez staranny dob6r. Rozebrawszy przedmiot

ten, Lasterye streszcza wyniki w sposob nast§puj%cy: „Utrzymywanie rasy rne-

rynosow w najwi^kszej czystosci na Przyl^dku Dobrej Nadziei, na zufawach
holenderskich, oraz w surowym klimacie Szwecyi stanowi dalsze poparcie dla

mojego niezmiennego prawa zasadniczego, ii owce z cienk§ wetna moZna hodo-
wac wsz§dzie, gdzie tylko istniejq, pilni ludzie i inteligentni hodowey".

Ze dobdr metodyezny u wielu ras owiec wywotat wielkie przemiany, nie

wqtpi o tem nikt, kto tylko wie cokolwiekb^dz o tym przedmiocie. Najbar-

dziej uderzaj%cy przyktad nastrecza wypadek uszlachetnienia przez Ellmana
owiec rasy Southdown. Nieswiadomy i okolicznosciowy dobor okazat powoli

wielki wplyw, jak to zobaezymy w rozdziale o doborze. Ze krzyzowanie zna-

cznie zmodyfikowato niektdre rasy, o tem wie takze kazdy, kto zna literature tego

przedmiotu, np. rozprawe Mr. Spoonera. By wywolad jednak jednostajnosd

w skrzyZowanej rasie, nieodzownym jest staranny dobdr oraz nbardzo sciste

wypielanie“, jak si§ pisarz ten wyraza s
).

*) Youatt, on Sheep, s. 69, gdzie przytoczony jest Lord Sommerville. P. 8. 117

o istnieniu welny poraigdzy wlosami. Co do rnna owcy anstralskiej p. s. 185. Co do tego,

ie dob6r przeciwdziata sktonnoSci do zmian p. s 70, 117, 120, 168.

*) Auduleon and Bachman, The Quadrupeds of North-America 1846, T. V, s 365.

*) Journ. E. Agricultur. 8oc. of England, v. XX, P. IV W. C. Spooner, on crass —
Breeding.
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W niektdrych wypadkach nowe rasy powstaty nagle. Tak np. w roku

1791 w Massachusets urodzito si? jagni? ptci m?zkiej, z krdtkiemi krzywemi

nd^kami oraz z dtugim grzbietem jak u psa jamnika. Z jagni?cia tego wyho-

dowana zostala nawpdlpotworna rasa wydrowa czyli ankondw. Poniewaz

owce te nie mogly przeskakiwad przez zywoptoty, s?dzono, ie b?d% bardzo

cenne. Zostaly one jednak zast?pione przez merynosy i w ten sposdb wygi-

n?ty. Owce te zastuguja na uwag? z tego wzgledu, ze przekazywaty cechy

swe w stanie tak czystym, iz pulkownik Humphreys *) slyszal tylko „o jednyra

w?tpliwym wypadku“, gdzie baran ankon oraz owca zrodzily jagni?, nie ma-

j^ce cech ankondw. Gdy krzyzowano je z innemi rasami, potomstwo, wy-

jawszy rzadkie wypadki, otrzymywato zamiast cech posrednich, wtasciwosci obu

rodzicdw, a miato to nawet miejsce u blizniakow. Wreszcie „zauwazono, ze

ankony trzymaj? si? razem i oddzielaj? od reszty stada, gdy chowane s? w je-

dnem ogrodzeniu wraz z innemi owcami“.

Jeszcze ciekawszy wypadek znajdujemy w raporcie Jury wielkiej wysta-

wy z r. 1851, a mianowicie w r. 1828 urodzilo si? w fermie Mauchamp jagni?

m?zkie merynos, ktdre odznaczato si? bardzo dtuga, gtadka, prosta. jedwabista

wetna. Do r. 1833 Mr. Oraux wychowal tyle trykdw, iz mogly one sluzyc ca-

temu stadu, a w kilka lat pdzniej byt w stanie spraedawad osobniki nowo wy-

hodowanej rasy. Wetna jest tak swoista i cenna, ze wartosd jej przewyzsza

o 25% wartosd najlepszej welny merynosow. Nawet runa z osobnikdw pdt-

krwi sjj bardzo cenne i zuane we Francyi pod nazw? „Mauchamp-Merino“.

Jako dowdd tego, jak powszechnie kazdemu scisle okreslonemu zboczeniu

w budowie towarzysz? innne przemiany—wypadek powyzszy jest z tego wzgl?-

du interesuj?cy, iz pierwszy tryk oraz bezposredni jego potomkowie byli maiego

wzrostu, wielkie mieii gtowy,r
j
dlugie szyje, wsjzk? piers i dtugie boki. Wady

te zostaly jednak usuni?te przez staranny dobdr. Dluga, gtadka welna wyst?-

puje w potaczeniu z gladkiemi rogami, a poniewaz rogi i wtosy sa organami

liomologicznemi, mozna tatwo zrozumied znaczenie tej wspdtczynnosci (korela-

cyi). Gdyby pocz?tek rasy Mauchamp i ankondw si?gat wstecz o sto lub dwie-

scie lat, nie mielibysmy zadnych wiadomosci o urodzeniu si? ich, a liczni natura-

lisci twierdziliby z pewnosci?, szczegdlniej co do rasy Mauchamp, ze kazda

z nich pochodzi od jakiejs nieznanej formy rodowej lub tez powstala w skutek

skrzyzowania z nia.

K o 2 y.

W skutek nowszych poszukiwan Brandta, wi?kszosc zoologdw przypusz-

cza obecnie, ie wszystkie nasze kozy pochodztj od kozy dzikiej Capra aegagrus

wyzyn Azyi, a byd moze zmieszaly si? z pokrewnym gatunkiem indyjskim

i) Philos. Trans. London 1813, s. 88.
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C. Falconeri *). Podczas wczesniejszej cz^sci okresu neolitycznego, koza do-

mowa byla w Szwajcaryi pospolitszq. anizeli owca, a ta dawna rasa nie ro^aila

si§ pod iadnym wzgl^dem od obecnie pospolitej w Szwajcaryi 2
). Obecnie

liczne rasy, znajdujace si§ w rozmaitych czesciach swiata, roznia sie od siebie

znacznie. Tem niemniej jednak wszystkie te rasy ssj przy krzyzowaniu cal-

kiem plodne, o ile dot^d prdbowano

3

). Rasy domowe s% tak liczne, iz sam

G. Clark *) opisat osiem roinych gatunkow, wprowadzonych na wysp§ Mau-

rycego. Uszy jednego gatuuku byly ogromnie rozwini^te. Wedtug wymia-

r<5w Clarka posiadaly one 19 cali dtugosci i 43
/4 szerokosci. Gruczoty mlecz-

ne ras, prawidtowo dojonych, rozwijaj^ si§, jak u krow, bardzo silnie, ajak

Clark zauwazyt „nieraz sutki si^gaja az do ziemi“. Nast§puj$ce wypadki s%

godne uwagi, poniewaz przedstawiaja niezwykle zboczenia. Wedlug Go-

drona 6
)
wymiona rdzni% si§ pomi^dzy sob$ bardzo znacznie pod wzgledem

ksztattu u rozmaitych ras domowych. U kozy pospolitej sa one wydluzone,

u rasy angorskiej pdlkuliste, u k6z syryjskich lub nubijskich sktadaj% sie

z dwdch platdw i rozchodzq. si§. Teu2e pisarz twierdzi, iz samce pewnych

ras utracity zwykltj, odra4aj%cq won. U jednej z ras indyjskich sarniec i sa-

mica posiadaja rogi bardzo odmiennego ksztaltu ®), a u niektorych ras brak

calkiem rogdw u samic 7
). Obecnosc woreczkdw kopytowych czyli gruczo-

16w na wszystkich czterech nogach byla niegdys uwazana za cech§ charakte-

rystyczn% dla rodzaju owcy, nieobecnosc zas—dla rodzaju kozy. Lecz Hodgson

znalazl, ze istnieja one u wi^kszosci koz himalajskich na przednich nogach 8
).

Hodgson wymierzyl dlugosc jelit u dwu k6z rasy Dugu i znalazl, ze stosunko-

wa dlugosc jelita cienkiego i grubego waha sie bardzo. U jednej z tych kdz

jelito slope mialo 13 cali dlugosci, u innej niemniej jak 36 cali.

>) /*. Geoffroy St. Hilaire
,
Hist. Nat. gdndr. T. Ill, s. 87. Blyth (Land and Water,

1867, s. 37) doszedl do podobnego wniosku, s$dzi jednak, ie pewue rasy wschodnie po-

chodzi) przynajmniej w cz?Sci od azyatyckich Markhor.

*) HUtimeyer
,
Pfahlbanten, s. 127.

®) Godron, de l'espoce, X. I, s. 402.

*) An. and Mag. of nat. hist 2 Ser. X. II 1848, s. 363.

*) de l’espice X. I, s. 406. Clark przytacza takze rolnice w ksztalcie wymiou.

Godron powiada, 2e u rasy nubijskiej moszna (scrotum) dzieli si? na dwa ptaty, a komicz-

uy tego dowfid przytacza Clark, kt6ry na wyspie Maurycego sprzedat korzystnie kozta rasy

Muscat jako dojn$ koz?. Xe rbinice w rozwoju moszny nie s? zapewne wynikiem pocho-

dzenia od rdinyck gatunkow, albowiem wedlug Mr. Clarka cz?S6 ta ulega wielkim zbo-

czeniom co do formy.

6
) Clark

,
w Ann. and Mag. of nat. hist 2 Ser. X. II, 1848, s. 361.

1
) Demnarest

,
Encycl. method, s. 480.

•) Journ. of the Asiat. 8oc. Beng. X. XVI, s. 1020, 1025.
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ROZDZIAL IV.

Kroliki domowe.

Krfiliki domowe, pochodi% od wspdlnego dzikiego krftlika. — Wczesne oswojenie. — Wcze-

Snie stosowany dob6r.—Wielkie zwislouche krdliki. — Eozmaite rasy domowe. — Niepewne

cechy. Pocz^tek rasy himalajskiej.- Interesujifcy wypadek dziedzicznoSci.- Zdziczale kr6-

liki na Jamaj< e i wyspa^h Falkland; na Porto Santo. — Cechy osteologiczne. - Czaszka.—

Czaszka rasy potzwislouchej. — Riinice w czaszkach s? analogiczne do rdinic pomifdzy

rozmaitemi gatunkami zaj?cy.-Kr?gi. -Mostek -iopatka. - Wplyw uiywania i nieuiywa-

nia na wymiary odn6zy i data —Obj?toA6 czaszki 1 zredukowana wielkoM m6zgu - Zesta-

wienie modyflkacyj kr61ik6w domowych.

Wyj%wszy jednego, o ile mi wiadomo, wszyscy zoologowie s$ zdania, it roz-

maite rasy domowe krdlika pochodz^odzwyktego dzikiego gatunku. Dlatego tei

opisz? jestaranniej, nit to czynilem zpoprzedniemi przykiadami. Prof. Q&rvais 1
)

przypuszcza, „te wtasciwy krolik dziki jest raniejszy od domowego; stosunkowe

wymiary jego ciala sij, absolutnie takie same; ogonjego jest krotszy, uszy mniej-

sze i g?stym okryte wtosem, a cechy te, nie mdwi^c juz nic o ubarwieniu, sprze-

ciwiajq, si? kazdy z osobna temu, aby podcisjgn^ obazwierz?ta pod jedno mia-

no gatunkowe". Niewielu tylko zoologow zgodzi si? z tym pisarzem na to, iZ

tak nieznaczne r64nice wystarczaj% aby dzikiego i domowego krolika uwaZad

za dwa oddzielne gatunki. Byloby w tem cos nadzwyczajnego, gdyby scisla

niewola, zupetne oswojenie, nienaturalne poiywienie, oraz staranny dob<5r, aby

wszystkie te stosunki, trwaj^ce przez ci$g wielu pokoleu, nie mialy okazad ja-

kiegob%dz wptywu! Krolik domowy hodowany jest od bardzo ju4 dawnego

czasu. Konfucyuss zalicza krdliki do zwierz^t, ktore godne sfj tego, aby slu-

iyty bogom na ofiar?, a poniewai opisuje rozmna2anie si? icb, byty jufc wi?c

w tak wczesnym okresie czasu w Cbinach kodowane. Wspomina je kilku kla-

sycznych pisarzy. W r. 1631 pisze Oervaise Markham: „Nie nalezy, jak u in-

nego bydta, zwracad uwagi na ksztatt jego, lecz na wartosc; wybierzmy naj-

wi?ksze i najlepsze krdliki, jakie tylko mofcemy otrzymac, a co do wartosci fu-

*) P. Gervais
,
Hist. nat. des Mammiferes T. I, 1854, s. 288.
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erek, to za najdrofcsze uwazac b^dziemy te, ktdre przedstawiaj^ najjednostaj-

niejsz$ mieszaniu? wlosdw czarnych i bialych, tak jednak, iz czarna barwa za-

ziemnia biat^. Futerko powinno bye grube, gt^bokie, gladkie i blysz-

czspje,.... te maj% ciato znaeznie tlustsze i wigksze, a jesli inna skor a

warta jest 2 lub 3 pensy, to skdrki tych warte sa po dwa szylingi“. Z tego

szczegdtowego opisu widzimy, iz srebrzysto szare kroliki istuialy ju£ w”^®zas

w Anglii, a co jeszcze dziwniejsze, ie hodowl§ lub dobor sztuezny kro 1 w

wdwczas juz uprawiano. Aldrovandi opisuje w roku 1637, podtug autorytetu

kilku dawnych autordw (jak Scaligra 1557), krdliki rozmaitej barwy, me
^

t Te

Jak zaj$ce“ i dodaje, ii P. Valericmus (ktory zmart w poznym wieku 1558)

widzial w Weronie krdliki, cztery razy wi^ksze od naszyeh l
).

Fakt, iz krdlik zostal juz oswojony w odlegtych czasach, naprowadza nas

na mysl, iz nalezy szukad pierwotuej formy rodowej ua pdtkuli potnocnej i o

tylko w cieplejszych umiarkowanych okolicach starego swiata. Albowiem

krolik nie rnoze £yc bez ochrony w tak chlodnych krajach jak Szwecya, a jes l

zdziczal on na zwrotnikowej wyspie Jamajce, nigdy nie rozmnozyt si§ tam

w znaeznym stopniu. W cieptych umiarkowanych czesciach Europy istnieje

on obecuie i istniat ju2 oddawna; albowiem w wielu okolicach znaleziono

szczatki skamieniale *). W krajach tych krdlik oswojony latwo dziczeje, a je-

sli rozmaitej masci gatunki pozostawione sq, swobodnie same sobie, powracajq

po wigkszej cz^sci do zwyklej szarej barwy 8
).

.

Jesli dzikiekrdliki schwytane zostajfj, w stanie mtodocianym, daj^si? oswoib,

jakkolwiek proees ten jest w ogdle bardzo uci^liwy 4
). Rozmaite rasy domo-

we bywaj^ czQsto krzytowane; uwaza je si§ za catkiem plodne mi^dzy sob%, a o

najwigkszych gatunkdw domowych, z niezwykle silnie rozwini^temi uszami, az

dozwykfego dzikiego gatunku mozna wykazac calkowity szereg przejsd stopnio-

wych. Forma rodowa musiafa by <5 zwierz^ciem grzebi^cem, a taki sposdb iycia,

0 ile mi wiadomo, nie jest wlasciwy iadnemu innemu gatunkowi rozleglego ro-

dzaju zaj^ca (
Lepus). Tylko jeden dziki gatunek znany jest z pewnoscitj.

w Europie. Krdliki z gdry Synai (jesli to ss* rzeczywiscie krdliki) jako tei

z Algieru przedstawiaj% mate rdZnice, a formy te nwaiane s$ przez mektdrych

pisarzy jako gatunkowo rdine 6
). Podobne nieznaezne rdinice maio nam po-

mog^ do wyjasnienia rdinie, charakteryzuj%cych rozmaite rasy domowe. Jesli

rasy domowe s^ potomkami dwoch lub kilku spokrewnionych z sob% gatuukow,

t) U. Aldrovandi, De qnadrupedibus digitatia 1637, a. 383. Co do Konfucyusza

1 Markhama p. Cattage Gardener 22 atyczni.i 1861, a. 250.

*) Owen, Britiah Fossil Mammals 8. 212.

»} Beehstein, Naturg. Deutachl. 1801 Bd. I a. 1133 o podobnych faktach alyazalem

w Anglii i Szkocyi.

Pigeons ang Rabbits. E. S. Delamer 1854, a. 133. Sir J. Seberight (Obaerva-

tions on Instinct 1836, *. 10; zaznaeza bardzo wyrainie t? trudnoW. Znam jednak dwa wy-

padki zupeinego oswojenia dzikiego krolika. P. tei P. Broca, Journ. de Physiol. X . 11, a. 368

») Gdrvais, Hist nat dea Mammif. T. I, a. 292.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



84

w takim razie wymarty wszystkie w stanie dzikim, wyj^wszy krolika pospoli-

tego, a jesli zwazymy, z jaka staloscia zwierz§ to zachowuje potozenie swoje,

stanie si§ to dla nas bardzo nieprawdopodobnem. Oto sa powody, dla ktdrych

mozerny z pewnosci% twierdzic, te wszystkie rasy domowe sa potomkaini po-

spolitego dzikiego gatunku.

Na zasadzie zas tego, co wiemy obecnie o dziwnych skutkaeh przy otrzy-

mywaniu raieszancdw z zaj§cy i krolikow *), moiliwem jest, jakkolwiek nie-

prawdopodobnein (w skutek wielkiej trudnosci wywolania pierwszego skrzy-

zowania), ze niektore wi^ksze rasy, ubarwione jak zaj ace, zostaly zmodyfiko-

wane przez krzyzowania z tym zwierz^ciem. Tern niemniej wszakze najgld-

wniejsze roznice w skieletach rozmaitych ras domowych nie moga wynikac
ze skrzyzowania z zaj^cem, jak to zaraz zobaczymy.

Istniejq, liczne rasy domowe, ktdre przy rozmna^aniu si§ zaehowujq, swe
eechy w stanie mniej lub wi^cej czystym. Kazdy widziai na wystawach na-

szyeh krdliki z powistemi uszami. Rozmaite pokrewne podrasy chowa si§ na

ladzie stalym, jak np. tak zwane andaluzyjskie, posiadaj%ce podobno wielk%

g!ow§ z okragtein czutem i dosi^gaj^ce znaczniejszej wielkosci, anizeli wszel-

kie inne gatunki. Inna wielka rasa paryzka zwana jest Rouennais i posiada

czworoboczna glow§. Tak zwane krdliki patagonskie majq, dziwnie krdtkie

uszy, oraz wielk$ okr%gh| glow§. Jakkolwiek nie widzialem tych wszystkich

ras, w%tpi§ jednak, czy w postaci czaszek swych przedstawiaja one jakiebqdz

wyrazne rdZnice *). Angielskie krdliki z powisleini uszami wai;$ 8—10 funtdw,

a jeden z wystawionyeh krdlikow waityl 18 funtdw; przeciwnie zas dorosly

dziki krdlik wazy tylko przeci^ciowo 3'/4 funtdw. Glowa lub czaszka u wszyst-

kich badanych przezemnie wielkich krdlikow zwistouchych byla znacznie

dtuzsz^ w stosuuku do szerokosci, anizeli u dzikich krdlikdw. Liczne z nich

posiadajq. pod szyja ruchome, poprzeczne faldy skdrne czyli podgardla, ktdre

mog% byd tak dalece wyciqgni^te, ze dosiggajq, prawie wierzcholka szcz^k.

Uszy sij bajecznie rozwiniete i wisz^ po obu stronach glowy. U pewne-

go wystawionego krolika odleglosd od wierzcholka jednego ucha do drugiego

wynosila 22 cali, a kazde ucho mialo 53
/g cala szerokosci.

U pewnego dzikiego krdlika dtugosd obojga nszu od wierzcholka do

wierzcholka wynosila 7% cali, szerokosd tylko l7/g cali. Znaczna waga ciata

wielkich krdlikdw oraz nadzwyczaj silnie rozwini^te uszy s$ to cechy, za ktdre

wymaga si§ wysokich cen i ktdre staranie uwzglgdniaue bywaj$ przy doborze

sztucznym.

Krdlik o barwie zajgczej, lub tet, jak go niekiedy nazywaj%, krdlik belgij-

ski, nie roini si§ niczem od innych wielkich ras, z wyj^tkiem masci. Mr. J. Soung
z Southampton, znany hodowca rasy tej, donosi mi, ze wszystkie zbadane przez

niego samice posiadaty po szesc sutek, a takfjz liczb§ posiadaly tez dwie sa-

*) Broca, w Broom Sequarda Journ. de la Physiol. T. II, g. 367.
s
) Krotki rpis ich zoajduje si? w Journal of Horticulture 7 maj 1861, s. 108.
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mice, kt6re udato mi si? otrzymac. Tymczasem Mr. B. P. Brent zapewnia

mie, ie ilosd sutek u innych krolikow doraowych jest zmienna. Pospolity kro-

likdziki posiada zawsze dziesi?c sutek. Krolik angorski zastuguje na uwag?

ze wzgl?du na dtugosc i delikatnosc futerka. ktdre nawet na stopach

znacznq posiada dtugosc. Jest to takze jedyna rasa, rdzniqca si? od innych

psychicznemi swemi wtasciwosciami; albowiem, jak powiadaja, jest ona bar-

dziej towarzyskq anizeli inne krdliki; samiec nie okazuje tei ochoty do zabija-

nia mtodych *). Otrzymatem z Moskwy dwa zywe krdliki, mniej wi?cej wiel-

kosci dzikiego gatunku, lecz z dtugiem, mi?kkkiem futerkiem, rofcniqcem si?

od futerka rasy angorskiej. Te kroliki moskiewskie posiadaty czerwone oczy

i byty biate jak snieg, z wyjqtkiem uszu, dwoch plain w bliskosci nosa, gornej

i dolnej powierzchni ogona, oraz tylnych stopek, ktore byty barwy czarno bru-

natnej; jednem slowem byty one ubarwione prawie tak samo, jak tak zw. kroliki

himalajskie, ktdre zaraz opisz? i ro&nity si? od nich tylko cechami futerka swe-

go. Istniejq tylko dwie inne rasy, ktore zachowuja w hodowli czystosc masci,

pod innemi zas wzgl?dami zmieniajq si?, a mianowicie srebrzysto szare, oraz

Chinchillas. Wreszcie wspomn? jeszcze Nicard, czyli krolika holenderskiego,

ktdry ma zmiennq barw? i zastuguje na uwag? ze wzgl?du na swe mate roz-

miary; niektdre egzemplarze waza tylko P/4 funta. Kroliki rasy tej przedsta-

wiajq doskonate rnainki dla innych, stabszych gatunkow *).

Pewne cechy sq zadziwiajqco niestate, lub lei tylko w bardzo stabym sto-

pniu odziedziczajq si? przez krdliki oswojone. Tak np. pewien hodowca do-

nosi mi, ie u matych gatuukdw nigdy prawie nie otrzymat catej rodziny, je-

dnakowo ubarwionej. U wielkich ras zwistouchych, wedtug pewnego wiel-

kiego autorytetu 3
)

„niepodobna utrzymac przy hodowli krolikow czystosci

masci; przez staranuy dobdr mozna jednak wiele pod tym wzgl?dem dokonac.

Hodowca musi wiedziec, jak chowani byli rodzice ich, t. j. musi znac barw?

rodzic6w“. Zobaczymy atoli zaraz, ie pewne ubarwienia dziedziczq si? bardzo

scisle. Podgardle nie jest doktadnie dziedzicznem. Dtugouche kroliki, kto-

rych uszy zwieszajq po obu stronach gtowy, nie odziedziczajq nalezycie cechy

tej. Delamer zauwazyt, ie Mu odmian krdlikow, jesli nawet rodzice ich sq do-

skonali, posiadajq uszy jak nalefcy i wspaniate ubarwienie, potomkowie nie

sq jednak stale jednakowi." Jesli jedno z rodzicdw lub oboje posia-

dajq uszy, odstajq.ce pod kqtem prostym, lub tez gdy jeduo z rodzicow albo

oboje sq pdtzwislouchami t. j. posiadajq tylko jedno zwiste ucho, natenczas

prawdpodobiehstwo, ii potomkowie posiadac b?dq stanowczo dwoje powistych

uszu jest prawie tak wielkiem, jak w razie, gdyby i ojciec i matka byli zwisfo-

uchami. Lecz zapewniano mi?, ie jesli i ojciec i matka posiadajq uszy sto-

>) Journal of Horticulture 1861, s 380.

Journal of Horticulture 1861, s. 169.

») Id. 1861, s. 327. Co do uszow p. Delamer Pigeons and Babbits 1854, oraa

Poultry Chronicle T. II, s. 499; 1864 s. 586.
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j%ce, zaledwie istnieje jakiekolwiekb^dz prawdopodobieustwo otrzymania po-

tomstwa o uszach zwistyeh. U niektorycli polzwislouchdw ucho powiste

jest szersze i dluzsze, anizeli stoj^ce *), tak ze wyst^puje tu niezwykty wypa-

dek braku symetryi po obu stronaeb. Ta roznica w polozeuiu i wielkosci oboj-

ga uszdw wskazuje zapewne, ii obwistosc ucha wynika z wielkiej jego dlugo-

sci i wi^kszego ci^aru, przyczem bezw^tpienia jako moment dodatni dziala tu

takze oslabienie migsniowe, wyst^puj^ce w skutek nieuzywania. Anderson ®)

wspomina o rasie, posiadaj^cej jedno tylko ucho, a Prof. Germis o innej, cat-

kiem uszu pozbawionej.

Pocz^tek rasy himalajskiej (zwanej tez niekiedy chihsk^ albo polskq, lub

rossyjsk^) tak jest interesuj$cy sam w sobie, oraz o tyle, o ile rzuca swiatlo na

prawa dziedzicznosci, f.e zasluguje na szczegdlowy opis. Ten ladniutki krdlik

jest biaty, z wyj^tkiem usz6w, nosa, wszystkich czterech nog oraz gdrnej po-

wierzchni ogona, ktore s§ bruuatno czarne; poniewaz zas zwierz^ta te posiada-

j$ czerwone oezy, mo2na je uwafcac za albinosdw. Mam wiele dowoddw na to, ii

w bodowli zachowuj^ one zupeln$ czystosc rasy. Na zasadzie ich symetrycz-

nycb rysunkow uwazano je z poezatku za gatunkowo rdzne i nazwano je pro-

wizorycznie krdlikami czarnonogiemi L. niyripes s
).

Niektdrzy dzielnibadacze s$dzili,2e w sposobie zycia tych krdlikdw moina wy-

kazad rdznic§ i twierdzili stanotvczo, ze tworz% one nowy gatunek. Poczsjtek ich

jest dobrze znany. W r. 1857 pewien pisarz 4
)
przytacza, ze krdlik himalajski

powstal w sposob nastgpujq,cy. Ale naprzod potrzeba koniecznie opisac w kr6t-

kosci dwie inne rasy. Srebrzystoszare kroliki posiadajsj powszechnie czarne

glowy i nogi, a ich delikatne, szare futerko zmieszane jest z licznemi czarnemi

i biatemi dfugiemi wlosami. Zachowuj% one w hodowli catkuwicie czystosc

rasy i oddawna ju£ trzymane sa w zagrodach. Jesli jednak uciekaj$ i krzy-

4uj% si§ z krdlikiem pospolitym, potomstwo, jak mi donosi Mr. Wyrley Birch

w Wretham Hall, nie przedstawia mieszaniny obu rnasci, lecz jedna polo-

wa potomkdw posiada ubarwienie ojca, druga zas — matki. Powtiire Chin-

chillas czyli oswojone srebrzysto szare krdliki (zachowam pienvsza nazw§) po-

siadaj$ krotkie blade futerko mysiej barwy lub tupkowej, zmieszane z dtugiemi,

czarniawemi, barwy lupku, lub bialawemi wlosami 6
). Krdliki te zachowujq

najzupeluiejszsj czystosd rasy.

Otdz wyiej wspomniany pisarz posiadal krdliki rasy Chinchillas, ktdre

skrzyiowane zostaly ze zwyczajnemi czarnemi krdlikami, a potomkowie ich

byli albo czarni, albo Chinchillas. Te ostatnie zostaly zndw skrzyiowane z in-

nemi Chinchillas (ktdre zn6w ze swej strouy krzyiowane byly ze srebrzysto-

») Delamer, Pigeons and Rabbits s. 136 p. tez Journal of Honticulture 1851 s. 375.

*) An account of the different Rinds of 8heep in the Russian dominins 1799 s. 39.

3
) Proc. Zool. Soc. 1857; s. 159.

*) Cottage Gardener 1857, s. 141.

*) Journal of Horticulture 1861, s. 35.
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szaremi), a z'tego ztofconego krzyfcowania powstaty krdliki himalajskie. Te

i inne podobne dane sktonity Mr. BarOetta *) do przedsi?wzi?cia starannych

doswiadczen w ogrodzie zoologicznym; znalazt on, zej przez proste krzyZowa-

nie srebrzysto szarych krdlikow z Chinchillas mozna zawsze otrzymac kilka

krdlikdw himalajskich, a pomimo nagfego poczatku tych ostatnich, zachowy-

waty one w hodowli calkowitq czystosc rasy, gdybyly wodosobnieniu trzymane.

Kroliki himalajskie sq calkiem biate zaraz po urodzeniu, jak prawdziwe

albinosy. Ale w ciagu kilku miesi?cy otrzymujq one stopniowo ciemne uszy
f

nos, uogi i ogon. Jak mi donoszq Mr. W. A. Wooler oraz W. D. Fox, rodzq

si? niekiedy mlode, barwy silnie blado szarej, a wyzej wzmiankowauy pan przy-

slal mi egzemplarze z podobnem futerkiem. Szare tto znika jednak, gdy zwie-

rz? zbliza si? do wieku dojrzalego. U tych krdlikdw himalajskich istnieje za-

tem we wczesnej mlodosci sktonnosc do powrotu do barwy formy rodowej do-

rostej, srebrzysto szarej. Przeciwnie, srebrzysto szare krdliki oraz Chinchillas

okazujqpodczas najwczesniejszej mlodosci dziwny kontrast w ubarwieniu swo-

jem, albowiem rodzq si? calkiem czarne, leez przyjmujq wkrdtce charaktery-

styczny dla nich odcien szary lub srebrzysty.

To samo wyst?puje u siwkow, ktdre dopdki sq zrebi?tami, majq masd pra-

wie czarnq, wkrdtce jednak stajq si? szaremi, a uast?pnie bielejq. coraz bardziej

z wiekiem. Zwykte zatem prawidlo jest takie, £e kroliki himalajskie rodzq si?

biale, a pdzniej w pewnych miejscach ciala swego ciemniejq, podczas gdy sre-

brzysto szare rodzq si? czarne, a pdzniej otrzymujq biate plamy. Jednakie

w obu wypadkach wyst?pujq niekiedy wyjqtki natnry wprost przeciwnej; nie-

kiedv bowiein rodzq si? w zagrodach kroliki srebrzysto szare, ktore jak mi po-

wiada W. Birch, majq barw? smietankowq; te mlode zwierz?ta czerniejq naresz-

cie. Naodwrdt, krdliki himalajskie, jak powiada pewien doswiadczony ama-

tor *), produkujq niekiedy jedno czarne mlode posrdd zrodzonego naraz potom-

stwa; ale te bielejq calkowicie po dwdch miesiqcacb.

Rozpatrzmy blizej caty ten dziwny wypadek: dzikie srebrzysto szare krd-

liki mozna uwazad za czarne, ktdre we wczesnym peryodzie zycia posiwiaty.

Jesli krzyiowac je z krdlikami pospolitemi, potomkowie nie bywajq masci mie-

szanej, lecz podobne sq z ubarwienia do jednego z rodzicdw i pod tym wzgl?-

dem zachowujq si? tak samo, jak odmiany czarne oraz albinosy wi?kszej cz?sci

innych zwierzqt ssqcych, ktdre cz?sto odziedziczajq w podobny sposdb masd

swojq. Jesli zas krzyiiowad je z Chinchillas t. j. z bledszq pododmianq, mlode

sq z poczqtku czystemi albinosami, wkrdtce jednak ciemniejq na pewnych cz?-

sciaeh ciala swego i zwq si? wtedy odmianq himalajskq. JednakZe mlode rasy

himalajskie sq z poczqtku albo blado szare lub tez calkiem czarne, lecz w obu

wypadkach stajq si? po pewnym czasie biale.

') Mr. Bartlett
,
w Proc. Zool. Soc. 1861, s. 40.

*) Phenomenon in Himalayan Babbits, w Journ. of Horticulture, 1865, 21 sty-

czeh, s. 102.
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W pozniejszym rozdziale przytocz§ dosyc znacznq ilosc faktdw wskazu-

jqcycb, ie jesli dwie odmiany, rdzniqce si§ w ubarwieniu od formy rodowej,

krzyzuja si§ z soba, u mtodych wyst^puje silna sklonnosc do powrotu do

masci formy rodowej; a bardzo jest dziwne, ze atawizra ten nie wystepuje

niekiedy przed urodzeniem, lecz dopiero podczas wzrostu zwierzecia. Gdyby

wi§c udato si§ wykazac, iz srebrzysto szare kroliki, oraz Chinchillas sq produk-

tami skrzyzowania odmiany czarnej z albinosami przy doktadnem zmieszaniu

masci—przypuszczenie, nie zawierajqce w sobie nic nieprawdopodobnego i po-

pierane tq okolicznoscia, iz mtode w niewoli trzymanych srebrzysto szarych

krdlikow przyjmnja niekiedy barwe smietankowa, przechodzaeq powoli w czar-

na—w takim razie wszystkie wyzej wspomniane fakty paradoksalne dotyczqce

zmian masci a krdlikow srebrzysto szarych, oraz u potomkow ich, krdlikdw hi-

malajskich, datyby si§ wyjasuic przez prawo atawizmu, t. j. powrotu do pier-

wotnej rodowej odmiany krolikdw czarnych lub albinosow, w roznych okre-

sach 2ycia, oraz w roinym stopniu.

Zastuguje tez nauwag§ fakt, iz kroliki rasy himalajskiej zachowujq czystosc

krwi, pomimo iz tak nagle powstaiy. Poniewaz zas sq w mtodosci albinosami,

wypadek ten daje si§ podciqgnac pod bardzo ogdlne prawidfo. A mianowicie:

albinizm uwaiany jest za scisle dziedziczny; wspomng Mate myszy oraz liczne

inne zwierzota, a uawet kwiaty biate. Lecz moznaby spytac, dlaczego tylko

uszy, ogon, nos i nogi powracajq do czarnej barwy, a nie zadna inua cz§sc

ciata? Zalezy to widocznie od bardzo ogdlnego prawa, ze cechy wtasciwe

wielu gatunkora jednego rodzaju (a to wskazuje w kazdym razie dtngie

wspdlne dziedziczenie cecb po dawnym przodku rodzaju) opierajq sig zmienno-

sci lub tez po zaniku zndw sie pojawiajq, przytem stalej aniieli cechy, ograni-

czajq.ce si§ do pojedynczych gatunkow.

W rodzaju zajqca (Lepus) wi§kszos«i gatunkow posiada uszy oraz po-

wierzchni? ogona czarno zabarwione, a statosc tych rysunkow widzimy najle-

piej u gatunkdw, ktdre bieleja na zim§. Tak np. zajqc europejski (L. variaJbilis)

w Szkocyi *)
posiada na swojem futerku zimowem barwnq plam§ na nosie,

wierzchotki zas uszdw czarne. Zajqc tybetanski (L. tibetanus) posiada czarne

uszy, powierzchni§ ogona szaro czarnq, stopy zas nog brunatne. U gatunku

L. glacMis futerko zimowe jest czysto biate, z wyjqtkiem stdp oraz wierz-

chotka uszdw. Nawet u rdinych ubarwionych odmian krolikdw widzimy czg-

sto na tych cz^sciach sklonnosc do siiniejszego ciemnienia, niz na resz-

cie ciata.

W taki sposdb wydaje mi si$ jasnem wyst§powanie rozmaicie ubarwio-

nych rysunkdw u krdlikdw himalajskich, gdy si§ starzejq. Mog$ przytoczyc

fakt prawie analogiczny. Odmiany krolikdw posiadajq bardzo czysto biate

gwiazdo na czole, a zwyczajny zajqc angielski, jak sam zauwaiytem, posiada

zwykle takze w mtodosci podobnq biatq gwiazd§ na czole.

>) (5. H. Waterhouse, Natural history of Mammalia, Rodents. 1846, s. 62, 60, 105.
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Je61i rozmaicie zabarwione krdliki enropejskie zostaj% wypuszczone na

wolnosd i przez to dostaja si§ do warunkow uaturalnych, powracaj^ po wi§k-

szej cz^sci do pierwotnej barwy szarej. Moze to po cz^sci stanowic skutek

wlasciwej wszystkim skrzyzowanym zwierzgtom zdolnosci powracania do sta-

nu pierwotnego; jednakze sklonnosc ta nie zawsze istnieje. Tak, srebrzysto

szare krdliki, trzymane w zagrodaeh, zachowuj% czystosd cech, pomimo, iz zyja

prawie w stanie naturalnyin. Srebrzysto szare i pospolite krdliki nie powinny

jednak bye chowaue razera, skupione w wielkiej ilosci, „albowiem w takim razie

po kilku latach pozostana tylko pospolite szare“ x
). Gdy krdliki dziczeja

w obcycli krajach przy roznych warunkach £yciowych, nie zawsze powraeaja

one do pierwotnego swego ubarwienia. Dzikie krdliki z Jaraajki bywaj% opi-

sywane, jako „posiadajace barw§ lupkowsj, z g^stemi bialemi plamami

na szyi, topatkach oraz grzbiecie, bl§kitno bialemi pod piersia J pod

okiem“ a
). Na tej zwrotnikowej wyspie warunki ich rozmnazania si§ nie

byly sprzyjaj^ce i krdliki nigdzie si§ zt$d nie rozsiedlily. Jak styszalem od

Mr. E. Hilla, wygin§ly one obeenie w skutek wielkiego pozaru lasu. Na wy-

spaeh Falkland krdliki zdziczaly w ci^gu wielu lat; w niektorych cz^sciach sa

bardzo liezne, lecz nie wsz^dzie rozsiedlily si§. Wigkszosc posiada zwy-

kle szare ubarwienie. Jak mi donosi Adm. Sulivan, niektdre maj$ barw§ za-

j?cz^, a liezne—czarnsj, cz^sto z prawie symetryeznemi, bialemi plamami na py-

sku. Lesson opisal tei czarna odmian§ jako oddzielny gatunek pod nazw^

L. maghellanicus, lecz jest to bl^dne, jak to w innem miejscu wykazalem 8
).

W nowszyeh czasach mysliwi, poluj^cy na psy morskie, zaludnili niektdre

z odleglejszych wysp grupy Falkland krdlikami. Na wyspie Pebble Islet

wielka ilose krdlikdw ma barw§ zaj$cz% jak slyszalem od admirala Sulivana,

podezas gdy na wyspie Rabbit Islet istnieje wielka ilosd krdlikow barwy bl§-

kitnej, ktdrych nie widac w innych miejscowosciach. W jaki sposob zabar-

wily si§ kroliki, sprowadzone na wyspy te—niewiadomo.

Krdliki zdziczale na Porto Santo niedaleko Madeiry zaslugujq na dokla-

dny opis. W roku 1418 lub 1419 J. Gonzales Zarco 4
)
miat przypadkowo

na okr^cie krdlika samic§, ktora urodzila mlode w czasie podrdzy; mlode te

wysadzil on na wyspg. Zwierzgta rozmnoiyly sig tak szybko, ze staly sig

*) Detainer, on Pigeons and Babbits s. 114.

*) Ootse, Sojourn in Jamaica 1851 s. 441, wedlug opisu doskonatego badaeza

R. Hilla. Jest to jedyny znany wypadek zdziczenia krdlika w cieptym kraju. W J.oanda

mogij one byd hodowane
(Livingstone

,

Travels s. 407). Wedlug Mr. Blytha w niektdrych

cz?iciach Indyj udaj? si? one w hodowli bardzo dobrze.

*) Darwin, Journal of Researches s. 198, oraz Zoology of the Voyage of the Beagle.

Mammalia s. 92.

*) Kerr, Collection of Voyages v. II, s. 177. Co do Cado Motto p. s. 205. Wedlug
dziela wydanego w r. 1717 w Lizbonie przez jakiegoi jezuit? .Historia Insulana* krdliki

zostaly tarn wysadzone w r. 1420 Wedlug niektdrych autorow wyspa zostata odkryta

w 1413 roku.

Dziela Karola Darwina.—Zmienno&d zwierz$t i roilin. T I. 12

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowskl



90

tam plagfj i faktycznie przeszkodzity zaktadaniu kolonij na wyspie. W trzy-

dziesci siedem lat pozniej Coda Mosto opisat niezliczone ich ilosci. Nie

jest to bardzo dziwnem, poniewaz wyspy nie zamieszkuje zadne zwierz?

drapieine ani tez 4adne inne zwierz? lijdowe. Nie znamy cech krolika macie-

rzystego; raamy wszakze wszelksj podstaw? przypuszczac, ze byt to zwyczajny

krdlik domowy. Pdtwysep pirynejski, z ktdrego Zarco byt wyruszyt w drog?,

jak wiadomo, od najdawniejszych czasdw bistorycznych zamieszkaty byt przez

zwyczajny dziki gatunek. Poniewaz kroliki te wzi?te byty na okr?t jako zy-

wnosc, nieprawdopodobnem wi?c jest, aby miaty naleiec do jakiejs szczegdlnej

rasy. Ze rasa ta byta zupetnie oswojona, dowodzi tego okolicznosc, iz samica

zrodzita ratode podczas podrdzy. Na skutek mojej prosby Mr. Wollaston przy-

widzt z sob% dwa egzemplarze tycb dzikich krdlikdw, a nast?pnie Mr. Haywood

przyst»t mi trzy inne egzemplarze w wodzie stonej, dwa zas zywe. Te w r6t-

nych czasacb schwytane osobniki byty do siebie najzupetniej podobne; byty

doroste, jak to wskazywat stan ich kosci. Jakkolwiek warunki zyciowe na

Porto Santo byty widocznie bardzo sprzyjajace dla kr61ik<5w, jak tego dowodzi

nadzwyczaj bystre rozmnozenie si? ich, jednakie rdanisj si? one uderzajsjco od

dzikich krolikdw angielskich mniejszym swym wzrostem. Cztery krdliki an-

gielskie, wymierzone od z?b6w przednich az do otworu odbytnicy posiadaty

dtugosci 17 — 17 s
/4 cali, podczas gdy dwa krdliki Porto-Santo miaty dtugosci

tylko 14»/a
—15 cali. Ubywanie wielkosci ciata mozna wykazac najlepiej przez

wag?. Cztery dzikie kroliki angielskie wazyty przeci?tnie 3 funty i 5 uncyj,

gdy tymczasem jeden z krdlikdw Porto-Santo, ktory zyt przez cztery lata

w ogrodzie zoologicznym, lecz schudt, waiyt tylko 1 funt i 9 uncyj. Jeszcze

wyrazniejszy dow6d daje pordwnanie starannie oczyszczonych kosci odndiy

krdlika Porto Santo, zabitego na wyspie, z temiz koscmi dzikiego krolika an-

gielskiego, przeci?tnej wielkosci: rdzni% si? one mi?dzy sob$ w stosunku pra-

wie jak 5 i 9.

Krdlik Porto-Santo utracit zatem blisko 3 cale dtugosci i prawie potow?

wagi ciata J
). Dtugosc gtowy nie zmniejszyta si? w stosunku do ciata, a obj?-

tosd czaszki, jak to pdzniej zobaczymy, jest szczegolniej zmienna. Spreparo-

watem cztery czaszki, a wszystkie by ty do siebie podobniejsze, anifceli zwykle

podobne stj, do siebie czaszki dzikich krdlikdw angielskich. Jedyna rdinica

w budowie ich polegata na tem, ze wyrostek nadoczodotowy kosci czotowej

byt w?zszy.

Pod wzgl?dem barwy krdlik Porto-Santo r6zni si? bardzo od krdlika

zwyczajnego. Powierzchnia ciata jest czerwiensza i gdzieniegdzie tylko znaj-

duj% si? wtosy czarne lub tylko czarne na koncach. Gardziel i pewne cz?sci

*) CoS podobnego zaatio na wyspie Lipari, na kt6r<* wedtug Spallanzaniego (Voyages

dans les deux Siciles, przytoezone przez Godrona, de l'espece s. 384) pewien wieSniak

wysadzit kilka kr61ik6w. Spallanzani powiada: ,les lapins de l’ile de Lipari sont pins

petits, qne ceux, qu’on elSve en domesticitd*.
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spodniej powierzchni s$ po wi^kszej cz^sci zainiast calkiem biale, blado szare

lub barwy olowianej. Najciekawsza rdznica dotyczy jednak uszu i ogona.

Badalem liczue kroliki angielskie w stanie zvwym, a takze wielki zbior

skor z rozmaitycb okolic w muzeum brytahskiem. Wszystkie posiadaj^ po-

wierzehnig ogona oraz konce uszu okryte futerkiem czarno szarem, a w naj-

wi^kszej cz§sei dziet przytacza si§ to jako jedn^ z gatunkowych ceeh krolika.

U siedmiu krdlikdw Porto-Santo powierzchnia ogona byla czerwono brunatna,

a wierzchotki uszu nie mialy wcale sladu czamej barwy. Ale tu natrafiamy

na szczegoln^ okolicznosc. W czerwcu 1861 roku zbadatem dwa z tych kroli-

kdw, niedawno dopiero przyslane do ogrodu zoologicznego; ich ogony i uszy

byty ubarwione, jak wyzej opisano. Gdy jednak w lutym r. 1865 przyslano

mi jednego z nich martwego, uszy byly wyraznie czarno szare na wierzchot-

kach, a powierzchnia ogona czarnawo szara; cate ciato znacznie mniej

czerwonawe. A wiec w klimacie angielskim ten indywidualny krolik znow
osi%gn$t prawie w ciqgu czterech lat wtasciwe ubarwienie futerka swego.

Dwa mate krdliki Porto-Santo, iyj^ce w ogrodzie zoologicznym posiadaty

wygl^d dziwnie r62ny od gatunku pospolitego. Byty nadzwyczaj dzikie i oiy-

wione, tak 2e wielu ludzi na widok ich robito uwag§, iz przypominaj^ one

bardziej wielkie szczury nit krdliki. Pod wzgl^dem sposobu zycia byty

w niezwyktym stopniu zwierz^tami nocnemi, a dzikosd ich wcale si§ nie zmniej-

szyta. Gtowny nadzorca Mr. Bartlett zapewnit mi§, ze nie posiadat nigdy

w pieczy swej zwierz^cia dzikszego. Gdy zwa^ymy, ie pochodz$ one od rasy

oswojonej, fakt ten wyda nam si§ szczegdlnyin. Mnie zdziwit on tak dalece,

ii uprositem Mr. Hayivooda o dowiedzenie si§ na miejscu, czy tuziemcy prze-

61adnj$ bardzo zwierz^ta te, lub tez czy jastrz^bie, koty albo inne zwierzgta

napadaja na nie. Jednak^e nie ma to miejsca, nie mogg wi§c znalezc zadnej

przyczyny dzikosci ich. £yjq, one w bardziej srodkowej, wyzszej, skalistej cze-

sci wyspy, oraz w pobliiu raf przybrzeznych, a poDiewaz s$ bardzo tchdrzliwe

i bojazliwe—rzadko tylko zachodzq do gt^bszych, uprawianych okolic. Rodz$

one podobno naraz po 4—6 mtodych; ciekajq si§ w lipcu i sierpniu. Wreszcie

Mr. Bartlett nie mogt tego osisjgn^c, aby oba te krdliki samce pot^czyty si§

z samicami kilku ras, kilkakrotnie do nich sprowadzanemi, co stanowi fakt

bardzo ciekawy.

Gdyby historya tych krdlikdw Porto-Santo nie byta znana, wigkszosc

zoologdw majq,c na uwadze bardzo mate wymiary ciata ich, barw§ z wierzchu

czerwonawq, pod spodem szarawij bez czarnego ubarwienia ogona i uszu —
uwaiataby je za oddzielny gatunek. Poglad ich popartyby w wysokim stopniu

spostrzezenia nad zywemi egzemplarzami w ogrodzie zoologicznym, oraz oko-

licznosc, ii nie chciaty si§ parzyc z innemi krdlikami. A jednak krolik ten,

ktdry bezw^tpienia bytby uwazany za oddzielny gatunek, powstat z pewnosci^

okoto r. 1420. Wreszcie widzimy, na zasadzie powyiszych wypadkow, doty-

cz^cych krolika zdziczatego na Porto-Santo, Jamajce, oraz wyspach Falkland,
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iz zwierz^ta te w nowych warunkach zyciowych nie powracaj% do swoich cech

pierwotnych ani tez nie zachowujsj takowych, jak to powszechnie twierdzi

wi§kszosc pisarzy.

Cechy osteologiczne.

Wobec rozpowszechnionego twierdzenia, ii wazne czesci ciata nigdy nie

ulegaj$ przemianie z jednej strony, oraz wobec tego, najak matych roznicach

w skielecie opiera si§ wyroznianie gatunkow kopalnych z drugiej, zmiennosc

czaszki i niektdrych innych kosci u krolikow domowych zastuguje na uwag§

nasza. Nie nalezy s%dzic, ii znaczniejsze z rofcnic, ktdre zaraz opisz(j, charak-

teryzuj^ jak^b^dz okreslona ras§ dornowa. Mozna tylko powiedziec, ze wyst§-

puj% one po wi^kszej cz^sci w pewnych rasach. Nalezy mie<5 na uwadze, iz

nie prdbowano utrwalic przez dobdr okreslonej cechy w skielecie, oraz ze zwie-

rz^ta zyty czgsto przy jednostajnych warunkach zyciowych. Nie umiemy obja-

snic wi^kszej cz§sci roznic w budowie skieletu.

Zobaczymy jednak, ze przyrost wielkosci ciata, stanowi^cy skntek sta-

rannego wychowania i ciagtego doboru, zmodyfikowat gtow§ w sposob szcze-

golny. Nawet wydtuzenie i powistosc uszu wptyn^ty w matym stopniu na po-

stal* czaszki; brak zas rucbow ciata zmodyfikowat oczywiscie stosuukowij dtu-

gosc odndzy, w porownaniu do ciata.

Jako skal? do porbwnania, przygotowatem skielety dw6ch dzikich krolikow z Kent,

jednego z wysp Szkockich oraz jednego, z Antrim w Irlandyi. Poniewai koftci tych czte-

rech egzemplarzy z tak dalece odosobnionycli od siebie miejscowofici byty bardzo po

dobne i przedstawialy zaledwie jak?b?dz roinic?, godn? zaznaczenia, mozemy zt?d wnosid,

ze koSci dzikiego krolika maj? po wi?kszej cz?ici jednostajne cechy.

Czaszka.—Zbadatem starannie czaszk? dziesi?cin wielkich egzemplarzy zwistouchej

rasy amatorskiej, oraz pi?ciu pospolitych krdlikow domowych, kt6re roini? si? od zwisto-

ncbej rasy tern tylko, ie nie posiadajq. tak wielkiego jak ona ciata i usz6w, maj? jedRak

i jedno i drugie wi?kszych rozmiarbw nit krolik dziki. Co si? tyczy przedewszystkiem

dziesi?eiu kr61ik6w zwistouchych, czaszka byla u wszystkicb dziwnie wydtuiona w sto-

sunku do szerokoici. U dzikiego krolika dtugoid wynosita 3,15 cali, u wielkiej rasy ama-

torskiej 4,30 cali. Przeciwnie, szerokoSi czaszki, obejmuj$cej m6zg, byta u obu ras prawie

jednakowa. Nawet gdy jako skal? do porbwnania wezmiemy najszersze miejsce taka jarz-

mowego, czaszka rasy zwistouchej okaie si? za dtugij w stosunku do szerokoSci. Wyso-

koid czaszki powijkszyta si? prawie w tym samym stosunku co dtugo&d, tylko szeioko&d

nie powi?kszyta si?. KoSd potyliczna oraz ciemieniowa, otaczaj^ce m6zg, s? tak w kie-

runku dlugo&ci jako tei szerokoici mniej wygi?te nit u krdlika dzikiego, tak ie posted

czaszki jest nieco odmienna. Powierzchoia jest bardziej szorstka, nie tak delikatnie rzei-

biena, szwy bardziej wystaj?ce.

JeSli czaszki wielkicb zwistouchych krdlikdw w pordwnaniu z liziaim krdlikiem s?

bardzo wydtuione w stosunku do szeroko&ci, to jednak w stosunku do wielkoici ciata nie

s$ wcale wydtuione. Zbadane przezemnie egzemplarze zwisiouche nie byty wprawdzie

ttuste, ale przeszto dwa razy ci?zsze od dzikich egzemplarzy; a jednak czaszka byta zna-

cznie mniej nii dwa razy dtuisz? Nawet gdy przyjmiemy skal? dlugoici ciata jeszcze

pewniejsz?, a mianowicie od nosa az do otworu odbytnicy, to i w takim razie czaszka

okaie si? przeci?ciowo o '/a cala krotsz? nii by 6 powinna. Z drugiej strony gtowa ma-
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lego zdziczalego krolika Porto-Santo jest blisko o V« cala za dI°ga w stosnnku do dtu-

go&ci ciala.

Znalazlem, ze to wydtuienie czaszki w stosnnku do jej szerokoAci stanowi cech?

ogoln^ nietylko u wielkich zwistouchych kr61ik6w, lecz u wszystkich sztucznych ras do-

mowych, jak to wyraznie widai na czaszce krolika rasy angorskiej. Z pocz^tku zdziwit

mi? bardzo fakt ten i uie mogtem poj?6, w jaki spos6b w knltnrze mogty by6 osi?gni?te

reznltaty tak jednostajne. ObjaSnii to jednak mozna t$ okolicznoSci?, ze przez szereg

pokoleh rasy sztnczne trzymane byly w niewoli i mialy malo sposobnoSci rozwijania zmy-

stow swycb, zdolnoSci umyslowych i mi?Sni woli.

W skutek tego mozg, jak to zaraz zobaczymy,

nie powi?kszat si? rbwnomiernie z ciatem, a po-

niewai nie rozrastal si? m6zg i czaszka tei, ota-

czajijca ten ostatni, nie powi?kszyta si?, to zaS

w skutek prawa spAtczynnoSci (korelaoyi) wply-

n?Io na zmian? szerokoSci calej czaszki od je-

dnego koAca do drngiego.

We wszystkich czaszkach wielkich zwistouchych kr6Iik6w wyrostki nadoczodolowe

czyli blaszki koSci czotowej s$ znacznie szersze nit u krilikiw dzikich i po wi?kszej cz?-

Aci 8? wi?cej do gAry wzniesione.

Na luku jarzmowym tylny wystaj?cy punkt koSci licowej jest szerszy i bardziej

t?py, a na egzemplarzu narysowanym na Fig. 7 ma to miejsce w stopniu bardzo wielkim-

Punkt ten si?ga dalej do zewn?trznego przewodu stuchowego, nit u dzikiego kr6-

lika, jak to Fig. 7 najlepiej pokazuje; jednakte okolicznoii ta zaleiy gtAwnie od zmienio-

nego kierunku przewodu stuchowego. KoSA mi?dzjciemieniowa (Fig. 8) rAini si? znacznie
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n ksztalcie n rozmaitych czaszek; po wi^kszej cz^Sci jest ona owalnfj, albo tez mg w kie-

runku podtutnej osi czaszki wymiar wigkszy niz u dzikiego krAlika. Tylny brzeg „czwo-

rokijtnej wzniesionej blaszki“ *) potylicy nie jest przyt^piony lab lekko wystajgcy, jak

u dzikiego krolika, lecz jest zaostrzony u wigkszo&ci krolikow zwislouchych, jak na

Fig. 8 C. Ko&ci przedsutkewe s? w porA-

wnania do wielkoSci czaszki cz$sto o wiele

grabsze nit a dzikiego krolika.

OtwAr kuSci potylicznej (fig. 9) przed-

stawia pewne zadziwiajgce rotnice. U dzikiego

krAlika dolay brzeg pomigdzy guzami stawowe-

mi jest znacznie i prawie k$towo wydr^iony;

g6rny brzeg jest gl^boko czworok^tnie wy-

ci$ty, oS podtutna przewada wi$c nad poprze-

czn$. W czaszce zwislouchego krolika o& po-

przeczna przewaza nad podlu£n$, gdyz w za-

dnej z tych czaszek dolny brzeg pomifdzy

klykciami nie byl tak glgboko wyci^tym.

U pifciu z nich nie znaleziono gArnego wy-

cifcia czworok%tnego. U trzech znaleziono

Fig. 7. Cz?Ad luku jarzmowego z wystajg- ‘ylko 6lad te8°*. » tylko u dwAch byl on

cym koncem kotci jarzmowej i zewa?trznym wyraznie rozwiui$tym. Te roinice w ksztal-

przewodem sluchowym; fig. gArna jest zdj§- c ie otworu potylicznego 84 bardzo tadziwia-
'* ’ *“ >"* -“"4 ’"Mi “ ~

gan jak mlecz pacierzowy, jakkolwiek wido-

cznie kontury tego ostatniego nie 8% zmienio-

ne przez iorme kanalu.

U wszystkich czaszek wielkich zwislo-

uchych kr61ik6w, kostny przewAd slnchowy

jest uderzajaco wi$kszy nit n dzikiego krA-

lika. W czaszce majgcej dtugodci 4,3 cali,

lecz zaledwie szerszej od czaszki dzikiego

Fig. 8. Tylny koniec czaszki, naturalnej kr6Iika (dlu*iej ‘ylko na 3 >,B cali ). Pod}uin«

wielko&ci, z ko&dmi mi^dzyeiemieniowemi przecigcie przewodu sluchowego byto akurat-
A. Dziki krolik. B. Zdziczaty krAlik z wy- nie dwa razy wigksze. Otw6r jest bardziej
spy Porto-San^obok SUdery. C. Wielki

4cie6niony, a brzeg blitej czaszki poloiony,

znajduje si$ wyiej, jak strona zewn$trzna.

Caty przewdd sluchowy jest zwrAcony bar-

dziej ku przodowi; poniewat przy doborze

zwislouchych kr61ik6w, dlugodd usz6w i po-

t$czona z niij obwislodd oraz ptaskie przy-

leganie do twarzy tychie stanowisj naj-

glAwniefsze oznaki wyrAiniajgce, dlatego tei

zaledwie wgtpid mozna, te znaezna zmiana

w wielkoSei, ksztatcie i kierunkn kostnego

przewodu sluchowego, w stosunku do tej sa-

mej cz$tci u dzikiego krAlika, zalezy od ci$-

glego doboru osobnikAw, maj^cych coraz to

kostny przewdd sluchowy widad wyraznie

Fig. 9. Otwor koAci potylicznej naturalnej
wielkoSci. — A z dzikiego, B z wielkiego

zwislouchego krolika

wifksze uszy. Wptyw ucha zewn$trznego 1

a czaszkach pAlzwislouchych, u ktdrych jedno ucho stoi 'prosto, podezas gdy drugie,

*) Waterhouse, Nat. hist. Mammalia. yoI. II, p. 36.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowskl



dtuisze jest obwistem, gdyi w czaszkach tych (z ktorych zbadatem trzy) znaleziono wy-

razn? roinic? w ksztatcie i kierunku kostuego przewodu stnchowego obojga usz6w.

Dalszy fakt jest wszakze jeszcze bardziej interesuj?cym, mianowicie ten, ie zmie-

niony kierunek i znaczniejsza wielkoM kostnego przewodu sluchowego zmienily lekko bu-

dowp catej czaszki z tej strony. Dajp tutaj rysunek czaszki polzwistouchego krolika, a prze-

konac si? moina, te szew pomi?dzy ko56mi ciemieniow? i czolow? nie przebiega pod kptem

prostym do podfuznej osi czaszki. K0S6 czelowa lewa wystaje silniej od prawej, za-

r6wno tylny, jak przedni brzeg lewego luku jarzmowego od strony, gdzie ncho jest obwi-

stem, bardziej jest wysunipty ku przodowi, nii od-

powiednie koftci strony przeciwnej; nawet gzczp-

ka dolna jest zmieniona. Ktykcie nie s? catkiem

symetryczne; lewy wystaje nieco bardziej ku

przodowi nit prawy. Wydaje mi sip to stanowid

zadziwiajpcy przyktad wgpfilczynneSei wzrostu.

Kto niogtby przypuszczad, ze po&rednio moina

zmienii kaidy szew na czaszce, oraz ksztatt

szczpki dolnej przez to, ii trzyma si? zwierzp

przez ci?g wielu pokolen w niewoli, zmusza si?

je przez to do nieuiywania mipini usznych i wy-

biera si? wci?i do rozptodu osobniki z najdtui

szemi i najwi?kszemi uszami!

U wielkich zwistouchych krolikdw jedyna

rdznica w budowie szcz?ki dolnej w porownaniu

z krblikiem dzikim polega na tem, ii tylny brzeg

gat?zi wst?puj?cej jest szerszy i bardziej wygip-

ty. Z?by w obu szcz?kach nie przedstawiaj? ia-

dnych rdinic, wyjpwszy to, ii mate tylne

siekacze s? stosunkowo nieco dtuisze. Z?by

trzonowe powi?kszyty si? w stosunku do wipk-

szej szerokoici czaszki, jeili t? ostatni? zmierzyd

w kierunku poprzecznym przez luki jarzmowe,

nie zaS w stosunku do wi?kszej jej dtugosci,

Wewnptrzny brzeg z?bodot6w z?b6w trzonowych

w szcz?ce g6rnej tworzy u dzikiego krhlika zu-

petnie prost? lini?; w niektdrych wi?kszych

czaszkach kr61ik6w zwisloucbych, brzeg ten byt

wyrainie zagipty na wewnptrz. U jednego egzern-

plarza znalaztem nadmierny zpb trzonowy z ka-

idej strony w szczpce gornej pomipdzy przednie

mi i tylnemi trzonowemi (molares i praemolares).

Oba te zpby nie odpowiadaj? sobie jednak pod

wzglpdem wielkoici, a poniewai iadne zwierz? gry-

z?ce nie posiada siedmiu zpbow trzonowych, jest to

wipe tylko potwornoM, jakkolwiek bardzo dziwna.

Z pipciu pozostatych czaszek pospolitego krolika domowego niektire zbliiaty si?

pod wzglpdem wielkoici do wyiej opisanych najwipkszych czaszek, podezas gdy inne nie-

znaeznie tylko przewyiszaty czaszk? dzikiego krolika. Zastuguj? one dlatego na wzmian-

k?, ii przedstawiaj? sob? zupetny szereg, ze wzglpdu na przytoczone wyiej riinice po-

mipdzy czaszkami najwipkszych krolikow zwistouchych oraz dzikich. We wszystkich je-

dnak wyrostki nadoezodotowe raezej wipksze, we wszystkich przewhd stuchowy zgo-

dnie ze znaezniejsz? wielko&ci? nszu zewnptrznych jest wipkszy nii u kr61ik6w dzikich.

Fig 10. Czaszka polzwistouchego kr6-
lika, nat. wielkosci, sluzpca do poka-
zania rozmaitych kierunkow przewodu
stnehowego po obu stronach, oraz za-

leinego od tego wykrzywienia ogolne-

go czaszki Lewe ncho zwierzpcia

(w fig. na prawo) zwieszalo si? ku przo-

dowi.
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Dolne wci?cie na otworze potyliczuym na niektdrych czaszkacli nie byto tak gt?bokiem

jak u krolika dzikiego; g6rne zaS byto dobrze rozwini?te we wszystkich pi?ciu czaszkach.

Czaszka kr61ik6w rasy angorskiej podobnie jak pi?6 ostatnio wzmiankowanych cza-

szek, tak pod wzgl?dem ogblnych wymiariw swoich, jako tez wi?kszo&ci pozostatych cech

zajmuje poSrednie miejsce pomi?dzy czaszkami najwi?kszycli zwistouchych kr61ik6w oraz

dzikich. Przedstawia ona jedn? tylko szczegoln% cech?. Pomimo, iz jest znacznie dtuisza

anizeli czaszka dzikiego krdlika, szerokoW jej wymierzona na wysokoSci tylnych szczelin

nadoczodotowycb jest prawie o */3 mnicjsza anizeli u rasy dzikiej.

Czaszki krolikow srebrzysto szarych, Chinchillas, cbimalajskich sq. bardziej wydtn.

zone niz n dzikich, posiadaj$ wi?ksze wyrostki nadoczodotowe, pod kazdym zai innym

wzgl?dem rbzni? si? nieco, wyj?wszy to, iz wcifcia na gornym brzegu otworn potyliczne-

go nie s$ ani tak gt?bokie, ani tez tak wyrazne Czaszka krdlika moskiewskiego roiui

si? bardzo malo pod kazdym wzgl?dem od czaszki krdlika dzikiego. U krolika z dzicza-

tego z Porto-Santo wyrostki nadoczodotowe s% po wi?kszej cz?4ci w?zsze i bardziej zao-

strzone anizeli n naszych dzikich krolikow.

1 l^i 11. XJ it flvl

ko46 naturalna. G6rny rysnnek najwi?kszej ulegaj$ zmiennotci: a mianowicie ogilnych

przedstawia dzwigacz dzikiego proporcyj ksztattu, wielkoSci wyrostkiw nadoczodotowych,

ksztalt pionowej blaszki potylicy bardzo tez byty riine w dw6cb wypadkach u tego

samago gatunku zaj?ca.

Kr(0i. Liczba ich jest jednakowa we wszystkich zbadanych przezemnie skieletach,

® wyj^tkiem dw6cb, a mianowicie malego zdziczalego krolika z Porto-Santo, oraz je-

dnago z najwi?kszych zwislonchych gatunkdw. Oba mialy, jak zwykle, siedem kr?g6w

szyjowych i dwanafteie piersiowych z iebrami, lecz zamiast siedmiu posiadaly oba po

osiem kr?g6w l?diwiowych. Jest to godne nwagi, poniewai Gervais przyjmuje dla calego

rodzajn zajifca siedem kr?g6w l?diwiowych. Liczba kr?g6w ogonowych rdini si?, o ile mi

si? zdaje, o dwa lnb trzy. Nie zwrdcitem jednak na nie icistej nwagi; trudno tez obli-

czy6 z pewnoSci? ilo46 icb.

Na pierwszym kr?gu szyjowym czyli dzwigaczu (atlas) odmienny nieco jest przedni

brzeg gornego tuku u dzikich egzemplarzy. Jest on albo prawie gladki lnb tei zaopa-

trzony jest w maty g6rny irodkowy wyrostek. Narysowajem egzemplarz z najwi?kszym

wyrostkiem, jaki kiedykolwiekb?di widziatem; jednakie moina zauwaiyd jak malym i od-

miennym co do pestaci swej jest on w pordwnauiu do takiegoi wyrostka na dzwigaczu

b

Fig. It. Dzwigacz (atlas); wiel-

Poniewai niektdre z najwi?kszych kr61ik6w zwislo-

uchych, ktorych skielety preparowatem, zabarwione by-

ty prawie jak zaj?ce i poniewai te ostatnie, wedlug

zapownien, byty niedawno krzyzowane we Francyi z kr6-

likami, rooznaby przypuszczai, ze niektore ze wspomnia-

nych wyzej cech pochodz? ze skrzyiowania z zaj?cem,

jakie miato miejsce w bardzo dawnych czasach. Dlate-

go tei zbadatem czaszk? zaj?czf, nie mogtem wszakie

przez to wcale rozjainid sobie wtakciwokci czaszek wi?k-

szych krolikow. Jednakie jest to fakt interesuj?cy i roz-

jakniaj?cy prawo, iz rasy jednege gatunku przyjmuj? nie-

raz cechy innych gatunkow tego samego rodzaju— ze przy

porbwnaniu czaszek dziesi?ciu gatunkow zaj?cy w muzeum

brytaftskiem znalaztem roinice pomi?dzy niemi, dotycz?ce

tyeh samych punktow, co do ktorych krdliki domowe

Pr6cz tego, dwie cechy znacznie zmienne u krolika do-

mowego, a mianowicie brzegi otworu potylicznego, oraz
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wielkiego zwislouchego kr61ika. U tego ostatniego dolny wyrostek jest takze stosunkowo

znacznie grubszy i dluiszy. Skrzydla majjj zarysy nieco czworokfjtne.

Trzeci kr$g styjowy. U dzikiego krolika (Pig. 12 Aa) kr?g ten posiada widzialny

z dolnej powierzckni, wyrostek poprzeczny, ktdry skiercwany jest skoSnie ku tytowi

i sklada si? z listewki kostnej zaostrzonej.

Na czwartym kr?gu wyrostek ten jest lekko

rozdwojony poSrodku. U wielkicli zwislo-

uchych krdlikdw wyrostek ten (B a) na trze-

cim kr?gu szyjowym jest rozdwojony, jak na

czwartym dzikiego krdlika. Jednakze trzecie

kr?gi szyjowe jeszcze bardziej uderzaj?co

rdzui? si? pomi?dzy aobq u dzikiego i zwi-

stouchego krolika (Ab, Bb), gdy pordwna-

my z sob$ ich przednie powierzcbnie sta-

wowe; albowiem koftce gdrnych wyrostkdw

poprzecznycb s? n dzikiego krdlika wprost

zaokr?glone, gdy tymczasem u zwislonchych

s? one trdjdzielne i zaopatrzone w gl?bokie

Srodkowe wyci?cie. Kanal kr?gowy jest

w kierunku poprzecznym bardziej wydiutony

u zwistouchych krdlikdw (Bb) nii n dzikich. Otwory dla t?tnic s? takie nieco innej for-

my. Te pojedyncze roznice na kr?gach tych s? zdaje mi si? godne uwagi.

Pierwszy krqg piersiowy. G6rny wyrostek oScisty ma zmienn? dlugoSd u krdlika

dzikiego. Bywa niekiedy bardzo krdtki, po wi?kszej cz?Sci jednak wi?cej niz o polow?

dluzszy nii w drngim kr?gu piersiowym. U dwdcb wielkich zwisioucbych krdlikdw byl on

jak widziatem, 3
/4 razy dluzszy nii wyrostek oScisty drugiego krcga piersiowego.

Dziewiqty i dziesiqty kr$g piersiowy. U dzikiego krdlika wyrostek oScisty dziewi?-

tego kr?ga jest widocznie grubszy anizeli dsmego, a wyrostek oScisty dziesi?tego kr?ga

jest wyraznie grubszy i krdtszy aniieli

wyrostki oSciste wszystkich kr?gdw

przednich. U wielkicb zwislonchych

krdlikdw wyrostki oSciste dziesi^tego,

, dziewi$tego i dsmego, a nawet w ma-

tym stopniu siddmego kr?ga sq znacz-

nia grubsze i nieco odmienn? majrj for-

m? w pordwnaniu do tychie wyrost-

kdw u dzikiego krdlika. Ta cz?S6 kr?-

goslupa rdini si? bardzo wyglijdem

swoim od tycbie cz?Sci u dzikiego krd-

lika i przypomina w sposdb interesu-

j?cy kr?gi niektdrych gatunkdw zaj?cy.

D krdlikdw angorskich, Chinchilla i hi-

malajskich wyrostki oSciste dsmego

i dziewi?tego kr?ga s? nieco grubsze nii

u krdlika dzikiego. 7, drugjej zaS stro-

ny u jednego ze zdziczalych krdlikdw

it’orto-Santo, ktdre rdinily si? pod wzgl?-

dem wi?kszoSci innych cech od pospolitego dzikiego krdlika w sposdb wprost przeciwny

nii wielkie zwislouche krdliki, wyrostki oSciste dziewi?tego i dziesi?tego kr?ga nie byly

wcale wi?ksze od wyrostdw oScistych kr?gdw lei?cych przed niemi.

Dziela Karo la Darwina.—ZmiennoSc zwierzijt i roSlin. T. 1. 13

Fig.;, 12. Trzeci kr?g szyjowy, wiel. nat

A dzikiego, B wielkiego zwislouchego krd“

lika barwy zaj?czej; aa—dolna, bb— gdrna

powierzchnia stawowa.
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U tego samego egzemplarza a Porto Santo na dziewi§tym'kr§gu nie by to ani Aladu

przednich wyrostkiw bocznych (p. Fig. 13), ktAre wyrainie s% rozwini^te u wszystkich

dzikich krAlikow angielskicb, a jeszcze wyrazniej a wielkich

x ft c zwistouchych krolikow. U nawpAl dzikiego krolika z Sandon

Park >) na dolnej powierzchni dwunastego krfga piersiowegu

byt dosyA silnie rozwini^ty wyrostek, czego nie zauwazytem

u zadnego innego egzemplarza.

Kr$gi Igdimowe. Przytoczylem jui, ze w dwdch wypadkach
znalazlem osiem kr^gow l^diwiowych, zamiast siedmiu. Trzeci

kr?g lfdiwiowy w jednym skielecie dzikiego krolika angielskiego,

oraz pewnego zdziczalego krAlika z Porto-Santo posiadat dolny wy-
rostek. Przeciwnie, znalazlem tenie wyrostek dobrze rozwinigty

na tym samym krfgu w czterecb skieletacb wielkich zwistouchych
Fig. 14. Koniec koAci krolikAw, oraz krolikow himalajskich.

A—dzikfkrbHk
1

^—M Miednica. D czterech egzemplarzy daikich kr61ik6w ksztal

lik zwislouchy barwy ko6ci te
J by * P rawie “bsolutnie identyczny, u kilku ras domo-

zaj^czej, C — krAlik hi- wych mozna bylo jednak znale/.A lekkie roznice. U wielkich zwi-

szpaAski barwy zaj$czej stouchych krAlik Sw cata gArna cz^AA koAci biodrowej jest prost-

ca "stawjwe^o^w
SZa * mnlt® na *ewn?trl wystaj^ca nii n krAlika dzikiego, a guzowata

odtamany'T^rzypadkowo wynios,oS6 na brzeSu wewn?trznym przedniej i gArnej cz?Aci

zostat tak narygowany). koSci biodrowej jest stosunkowo wi$cej wystaj$c$.

Mustek. Tylny koniec tylnej koAci mostko-

A B wej u krolika dzikiego jest cienki (Fig. 14, A)

fl a i nieznacznie rozszerzony. 0 kilku kr61ik6w zwi-

aloucbych (B) koAA ta jest ku koAcowi znacznie wi{-

Wt c,j rozszerzona, gdy tymczasem n innych egzempla-

rzy C) ma ona tak$ sami} wszfdzie szerokoAA od

Haft jednego koAca do drngiego, na wierzcholku zaA jest

znacznie grubsza.

iopatka. Szczyt lopatki wysyla pod k^tem pro-

stym wyrostek, koAczgcy si§ skoAnym guzem. Ten
ostatni jest nieco odmienny u dzikiego krolika pod

M wzglgdem ksztaltu i wielkoAci (Fig. 15 A), jako tei*

||MTOjifca^ koniec szczytu — pod wzglydem ostroAcj, a cz{44,

IJjli ZDajduj$ca s>? bezpoSrednio pod wyrostkiem prosto-

1H k^tnym—pod wzgl^dem szerokoAci. Zboczenia tych* czgAci u krolika dzikiego s« bardzo male, przeciwnie

zaA u wielkich zwislonchych znaczne. Tak, skoAny
gruz koAcowy przeksztalca si§ w niektArych egzempla-
rzach (B) w krAtki wyrostek, tworzijcy zn6w k$t

rozwarty z wyrostkiem prostuk$tnym.

W innym egzemplarzu (C) oba te nierAwne wyrostki tworz$ prawie lini? prost?. Ko-
niec szczytu miewa odmienny szerokoAA i rozmaicie bywa zaostrzony, jak to wykazuje
porAwnanie Fig. B, C, B.

Fig. 16. Sztzyt lopatki, wielk.

nat.A—dtiki krAlik, B, C, D— wiel-

ki zwislouchy krAlik.

*) KrAliki te oddawna jui zdziczaly w Sandon Park, a takie w innych miejscowo-

Aciach w Staffordshire i Shropshire. Powstaly one, jak mi leAuiczy powiedzial, od rAinie

zabarwionych krAlikAw swojskich, ktAre tam wysadzono. Barwa ich jest zmienna; liczne

z nich s$ ubarwione symetrycznie, s$ biale i posiadaj^ pr$g? na grzbiecie szaro czarn^
oraz w takii sposAb zabarwione uszy i rysunki na glowie. Glowa ich jest wigksza aniieli

u krolika pospolitego.
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Tutaj nie znalazlem iadnych zboczeA; jednakie baidzo staranne po-

rAwnanie koSci nog okazatu n? xbyt truduem.

Opisatem tedy wszystkie roznice, jakie zauwazyi'em w skieleeie. Zale-

dwie jest moZliwem, aby nie uderzyl nas wysoki stopien zmiennosci lub pla-

stycznosci w wielu kosciach. Widzimy, jak b^dnem jest czgsto powtarzane

twierdzenie, it tylko grzebienie kostne, stuzsjce jako miejsca przyczepu dla

migsni, sq, zmienne co do foray i ie tylke ez^sci malego znaczenia ulegaj% mo-

dyfikacyi u zwierz^t w stanie kultury. Nikt np. nie powie, iz otwor potylicz-

ny lub dzwigacz, albo tez kregi szyjowe sa matoznaczne. Gdyby znaleziono

w stanie kopalnym r6Zne kr^gi dzikich i zwistouchych krolikdw, ktdre przed-

stawUein na powyzszych rysunkach, paleontologowie twierdziliby zaraz, ze na-

lez% one do rdZnych gatunkow.

Wplyw uzymania i nieuzywania cztfci. U wielkich zwistouchych krAlikAw stosun-

kowa dlugoSA koSci jednej i tej samej koftczyny oraz przedniej i tylnej nogi pozostata pra-

wie taka sama, jak u dzikiego krolika. Co do wagi jednak, zdaje si?, it koSci tylnych

n6g nie powi?kszyty si? we wtaSciwym stosanku do przednicb. Waga catego ciata zba-

danycb przezemnie wielaich krAlikow przewyiszata prawie dwa do pAtczwartej raza wag?

krolika dzikiego, a waga koSci n6g przednich i tylnych razem wzi?tych (wyj?wszy stopy,

z powodu trudnoSci nalezytego oczyszczenia wielu malych kostek) powi?kszyla si? u wiel-

kiego zwisioachego krolika w tym samym prawie stosunku, a wi?c i we wtaSciwym sto-

sanku do ci?£aru ciala, jaki nogi te d/.wigajfj. JeSli dlugoSA ciala uwaiaA b?dziemy jako

miar? do porownania, w takim razie koftczyny wielkich kr61ik6w wydluiyly si? o p6! lub

pAltorej raza za malo, aniieli wymagalby tego stosnnek wtaSciwy. JeSli wreszcie wei-

miemy jako miar? do porftwnania dlugoSA czaszki, ktora, jak widzieliSmy wyiej, wydtu-

zy la si? nie we wtaSciwym stosunku do dtugoSci ciala, znajdziemy, ii koftczyny w stosan-

ku do odnAiy dzikiego kr&lika 8? >/*— ®/4 cala za krAtkie. Jak^kolwiek wi?c wezmiemy

skal?, okaze si?, ii koSci odnAiy wielkich zwistouchych krolikAw nie wydluiyly si? we
wtaSciwym stosunku do innych cz?Sci ciata, leCz zyskaty na wadze; a mozua to, jak s?-

dz?, wytlomaczyd przez nieczynny sposdb iycia, jaki prowadzity zwierz?ta w ci?gu wielu

pokoleft. Nawet i lopatka nie wydtuiyla si? we wtaSciwym stosunku do powi?kszonej

dlugoSci ciala. Obj?toS6 czaszki, otaczajqcej mftzg, stanowi punkt interesuj?cy. Napro-

wadzony zostatem na to przez okolicznoSA, ii znalazlem u wszystkich krAlikAw domo-

wych dlugoSA czaszki w stosanku do szerokoSci znacznie powi?kszon?, w porftwnaniu

z krolikiem dzikim. GdybySmy posiadali wi?ksz? iloSA kr61ik&w domowych tej samej pra-

wie wielkoSci, co krAlik dziki, bytoby bardzo tatwo wymierzyA obj?toSA czaszek ich i po-

rftwnaA, ale tak nie jest. Wszystkie prawie rasy domowe posiadaj? wi?ksze ciata nii dzi-

kie kr&liki, a gatunki zwistouche s? przeszto dwa razy ci?isze. Poniewai mate zwierz?

musi wyt?iaA swe zmysty, inteligency? i instynkt zupelnie na rAwni z wi?kszem zwierz?-

ciem, nie naleiy oczekiwaA, aby zwierz?ta, raz, dwa lnb trzy razy wi?ksze, musialy tei

posiadaA raz, dwa lub trzy razy wi?ksze mAzgi *). Zwaiywszy cztery dzikie kroliki

i cztery wielkie lecz nie ttuste kroliki zwistouche, znalazlem, ie przeci?tna waga dzikich

do wagi zwistouchych krAlikAw miuta si? jak 1 : 2, 17, dlugoSA ciata jak 1 : 1,41, obj?toSA

czaszki zaS (jak to wymierzytem sposobem, ktAry pAzniej opisz?) jak 1 : 1, 15. Widzimy

wi?e, ie obj?toSA czaszki a tem satnem i wielkoSA mAzgu w stosunku do wielkoSci ciata

nieznacznie tylko wzrosla, a fakt ten tiomaczy w?zkoSA czaszek u wszystkich domowych

krAlikAw w porAwn&niu do dtngoSci ich.

l
) P. uwag? Prof. Owena w jego pracy: On the zoological significance of the brain

etc. British ftssociat. 1862. Co do ptakow patrz: Proc. Zool. Soc. 11 styczeft 1848, s. 8.
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W gornej potowie nast?puj?cej tablicy podaiem wymiary czaszek dziesi?ciu dzikich

krdlikdw, w dolnej potowie wymiary dziewi?ciu gatunkow zupelnie oswojonych Poniewai

krdliki te rdini? si? tak bardzo wielko&ci? swoj?, musimy kouiecznie posiadac jak?& skal?,

z ktdr? porownywaliby&my obj?tosd czaszek ich. Jako najlepsz? skal? wybratem dlugo&d

czaszki; albawiem, jak to wyzej przytoczylem, nie powi?kszyta si? ona tak znacznie, jak

ciato u wi?kszych form kr61ik6w.

Poniewai jednak czaszka podobnie jak i wszelka inna cz?Sd waha si? pod wzgl?-

dem dlugo&ci, nie przedstawia ani ona, ani tei zadna inna cz?&d akali doskonatej.

W pierwszej kolumnie podana jest kraficowa dtugo&d czaszki w calach; wiem dobrze,

ze wymiary te wymagaj? wi?kszej &cislo&ci, anizeli ta, z jak.-

} mozna je by to podad.

Postaratem si? jednak doktadnie podai dtugo&d, jak? wskazywal cyrkiel. Druga i trzecia

kolumna wykaznj? dtugo&d i wag? ciata w tych wszystkich wypadkach, w jakich tylko wy-

miary te robiono. Czwarta kolumna przedstawia obj?to&d czaszek wyrazon? przez wag?

drobnego szrutu, ktdrym napelniano ezaszk?; nie nalezy jednak przypuszczad, aby wagi

te byly doktadnemi az do kilku granow. W pi?tej kolumnie podan? jest obj?to&d, jak?

powinnaby miec czaszka, s?dz?c z dtugo&ci, w pordwnaniu z obj?to&ci? czaszki dzikiego

krdlika 1; w szdstej kolumnie podan? jest roinica pomi?dzy rzeczywist? i obliczon?

obj?to&ci?, w siddmej stosunek odsetkowy przyrostu i zmniejszenia si?; tak np. poniewai

dziki krolik J\S 5 posiada krdtsz? i liejsz? glow? anizeli dziki krdlik J\& 1, nalezaloby

oczekiwad, ze i czaszka jego posiadad tez b?dzie mniejsz? obj?to&6. Ezeczywista obj?to&d

wyraiona przez wag? szrutu wynosi 875 grandw czyli o 97 granow mniej nit u krdlika

Nr. 1. Je&li jednak pordwnamy oba te kroliki wediug dlugo&ci ich czaszek, zobaczymy,

te u Nr. 1 czaszka ma dtugoSci 3,15 cala, u krdlika za& Nr. 5—2,96 cali, a w tym stosunku

czaszka krdlika Nr. 5 powiuna mied obj?to&ci 913 grandw szrutu, co przewyisza obj?to&d

rzeczywist?, ale tylko o 38 granow. Lub tei rozpatrzmy wypadek ten z innej strony

(jak w kolumnie VII): mdzg matego krdlika Nr. 5 jest na kazde 100 grandw wagi tylko

o 4% za lekki, t. j. powinien byd ci?zszym o 4% w pordwnaniu do krdlika Nr. 1, stui?-

cego jako skala. Uiytem krdlika Nr. 1 jako skal? do pordwnania, poniewai dtugo&d jego

czaszki jest najmniejsz? ze wszyskieb maj?cych dtugo&d przeci?tn?. A wi?c dla rezultatdw,

jakie chc? przedstawid, jest to krdlik najmniej sprzyjaj?dy, dlatego miaaowicie, ie u wszy-

stkich oddawna oswojonych krdlikdw wielko&d mozgu zmniejszyta si? i to albo rzeczywi&cie

lub tei w stosunku do dtugo&ci ciala i glowy oraz w pordwnaniu do mdzgu dzikiego krdlika.

Gdybym przyj?l krdlika irlandzkiego Nr. 3 jako skal?,rezultat bylby jeszcze bardziej uderzaj?cy.

Zwrddmy si? do tablicy. Pierwsze cztery dzikie krdliki posiadaj? czaszki jednakowcj

dtugo&ci, a czaszki te nieznacznie tylko rdini? si? pomi?dzy sob? sw? obj?to&ci?. Interesuj?-

cy jest krdlik rasy Sandon (Nr. 4), ktdry wprawdzie obecnie jest dziki, lecz pochodzi, jak

wiadomo, od oswojonej rasy, co wskazuje jeszcze swoista barwa jego i znaczna dtugoSd

ciala; tem niemniej jednak czaszka osi?gn?ta normaln? dtugo&d i obj?to&d. Trzy nast?pne

krdliki s? dzikie, lecz niewielkie i wszystkie posiadaj? czaszki o nieznacznie mniejszej

obj?to&ci. Trzy zdziczate krdliki z Porto Santo Nr. 8—10, przedstawiaj? wypadek trudny

do rozwiktania. Wielko&d ich ciata jest znaczna, a dtngo&d i obj?toid czaszki zredukowa-

n? zostata w matym stopniu, w pordwnaniu do czaszek dzikich krdlikdw angielskich.

Je&li pordwnamy z sob? obj?to&ci czaszek trzech krdlikdw Porto-Santo, znajdziemy ude-

rzaj?c? rdznic?, ktdra nie zostaje w zadnym zwi?zku z nieznaczn? rdinic? w dtugo&ci cza-

czek ich, a takze, jak s?dz?, w zadnym zwi?zku z jak?b?dz rdinic? w wielko&ci ciala.

Jednakie nie postaratem si? zwaiyd oddzielnie ciata ich. Zaledwie mog? przypuScid, aby

masa mdzgu u tych trzech krdlikdw, iyj?cych przy jednakowych warunkach, mogta byd

tak dalece rdin?, jak to wskazuj? stosunkowe rdznice obj?to&ci ich czaszek. Nie wiem

tak&e, czy moiliwem jest, aby jeden mdzg mogt zawierad znacznie wi?cej plynu aniieli

drugi. Nie mog? zatem wyja&nid tego wypadku.

Rozpatrzmy doln? polow? tablicy, zawleraj?c? wymiary krdlikdw domowych, a zo-

baczymy, ie u wszystkich, jakkolwiek w bardzo rdinym stopniu, obj?to&d czaszki jest
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mniejsz?, aniteli moinaby przyputcid, s?dz?c z dlugotci czaszek w porownaniu do dlugo-

Scl ich u krolika dzikiego Nr. 1. Pod Nr. 22 podane s? wymiary przeci?tne siedmiu wiel-

kich zwisloucbych krolikow. Ot6z zachodzi pytanie: czy przeci?tna obj?toS6 czaszki u tych

siedmiu wielkich kr61ik6w powi?kszyla si? o tyle, o ile s?dzi6by mozoa na zasadzie zna

cznego przyrostu ciala? Mozemy prbbowad rozwi?zania tej kwestyi w sposdb dwojaki.

W gbrnej potowie tablicy posiadamy wymiary czaszek sze&ciu malych dzikich kr61ik6w.

Nr. 5—10 i znajdujemy, ze czaszki te s? przeci?ciowo o 0,18 call krotsze, co do obj?to6ci

zaf) zawieraj? o 91 graniw mniej, aaiteli przeci?tna dlugoSi oraz obj?to&6 trzech pierw-

szych kr61ik6w spisu. Siedem wielkich zwislouchyoh krblikiw posiada przeci?ciowo cza-

szki 4,11 cali dlugo&ci oraz 1136 gr. obj?totci. A wi?c dtugoS6 czaszek tych wzrosla

pi?6 razy wi?cej nit zmniejszyta si? dlugoSd szeSciu czaszek malycb dzikich kr61ik6w,

i dlatego tez naletaloby oCzekiwai, ze i obj?to46 czaszek wielkich zwislouchyoh krblikiw

wzrosla pi?4 razy wi?cej, aniteli zmniejszyla si? obj?toti czaszek u szetciu matych kr61ik6w.

Przeci?tny przyrost obj?to5ci stanowilby tedy 455 granow, gdy tymczasem realny

przyrost przeri?tny wynosi tylko 155 granfiw. Dalej, wielkie zwislouche kroliki posiadaj?

ciato prawie takiej samej wagi i wielkotci, jak zaj?c zwyczajny, lecz glowy ich a? dtuz-

sze. Odyby zatem kroliki zwislouche byty dzikiemi, mozuaby oczekiwad, it czaszki ich

posiadatyby tak? sum? prawie obj?to64, jak zaj?cze. Jednakze wcale tak nie jest, albo-

albowiem przeci?tna obj?toS6 dw6ch czaszek zaj?czych (Nr. 23 i 24) jest o tyle wi?ksz?

od przeci?tnej obj?toici czaszek siedmiu kr61ik6w zwisloucbych, it ta ostatnia musialaby si?

o 21% powi?kszy6, dla dorbwnania przeci?tnej wielkoici czaszki zaj?czej *).

Przedtem jut zauwazylem, te gdybytmy posiadali liczne oswojone kroliki tej samej

przeci?tnej wielko&ci co kroliki dzikie, byloby tatwo pordwnad z sob? obj?toSci ich cza-

szek. Ale oto krdliki himalajskie, moskiewskie i angorskie (Nr. 11, 12, 13 tablicy) s?

tylko niezuacznie wi?ksze i maj? niewiele dluzsze czaszki aniteli zwierz?ta dzikie, a wi-

dzimy, te rzeczywista obj?to&6 ich czaszek jest mniejsza, nit u zwierz?cia dzikiego, we-

dtug obliczenia zat (7 kolumna) znacznie mniejsza w stosunku do rbinicy diugo&ci ich

czaszek. Rr61ik Chinchilla jest zwierz?ciem znacznie wi?kszem (Nr. 14) od dzikiego, a je-

dnak obj?toS6 jego czaszki nieznacznie tylko przewyisza obj?toS6 czaszki dzikiego kr6-

lika. Krolik angorski (Nr. 13) przedstawia wypadek najdziwniejszy. Zwierz? to nosi na

swem czystem biatem ubarwieniu oraz dtugiem jedwabistem futerku pi?tno dlugiej bodo-

wli. Posiada ono znacznie dtutsz? glow? oraz ciato, aniteli krblik dziki, lecz rzeczywi-

sta obj?to&4 jego czaszki jest nawet mniejsz? nit u malego dzikiego krolika Porto-Santo.

Mierzona wedlug dlugo&ci czaszki obj?to&6 jest tylko nawpit tak wielk?, jak by4 powin-

na (p. 7 kolumna). Yrzymatem to osobliwe zwierz? tjwe, a nie bylo ono ani chore, ani

tet zidyociate. Wypadek ten zdziwil mi? tak dalece, it powtorzylem wszystkie inne wy-

miary, lecz wszystkie si? sprawdzily.

Porbwnatem obj?to&6 czaszki krolika angorskiego z obj?toici? czaszki krolika dzi-

kiego wedlug innych skal, a mianowicie dlugotci i wagi ciata oraz wagi kotci koficzyn;

lecz we wszystkich tych wypadkach waga mozgu okazuje si? zbyt mat?, jakkolwiek w sto-

pniu nieznacznym, jefeli jako skal? utyjemy kotci koAczyn, a okolicznoW ta ttomaczy si?

zapewnc przez to, it koficzyny rasy tej, tak dlugo jut hodowanej, utracily wiele na wa-

dze w skutek dlugotrwatego, nieczynnego sposobu tycia. Dochodz? zatem do wniosku, it

u rasy angorskiej, ktora r6ini si? od innych tem, it jest spokojniejsz? i bardziej towarzy

sic?, obj?toS6 czaszki ulegla rzeczywiScie dziwnej redukcyi.

') Ta przeci?tna jest widocznie zbyt nizk?, albowiem Crisp (Proc. Zool. Soc. 1851,

s. 86) podaje 210 gr. jako rzeczywist? wag? m6zgu zaj?ca wagi 7 funtbw, oraz 155 gr.

jako wag? krblika wai?cego 3 f. 6 un.. t. j. tyle, ile krblik Nr. 1 mojej tablicy. Ot6i za-

wartoSd czaszki tego ostatoiego waiy 972 gr., a wedlug stosunku Crispa od 125 do 210,

gdyby czaszka zaj?cza zawierala 1632 gr. szrutu, gdy tymczasem w rzeczywistoSci zawiera

ona tylko 1455 gr.
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I. 11. HI. IV. V. VI. VII.

Nazwa rasy.

Dzikie i nawpol dzikie krbliki

DlugoM
czaszki

DtugoSA ciala

od siekaczy

do otworu
odbytnicy

Waga
calego

Obj$toS6 cza-

szki, wymie-

bnymszrutem

Obj$toA6 cza-

szki, obliczo

dzie dlngo&ci
wstosunku do
objctoSci AS 1

Boinica po-

mi?dzy rze-

czywist$ iob-

liczoni} obje-

toSci$ cza-

szki

O ile odsetek m6zg wedlug
obliczeh jest za cigzki lub

za lekki, odpowiednio do
dtugo&ci czaszki, w stosnn-

ku do m6zgu dzikiego kr6-
lika AS 1

Cale Cale Fun. iunc. Grany Grany Grany

1. Dziki krolik, Kent 3,16 17,4 3 5 972 _
2. „ „ Wyspy Szkockie 3,15 979

3. „ „ Irlandya 3,16 992 (2% za cifzki w stosunku

4. Krolik oswojony, zdziczaly w Sandon 3,15 18,5 977

4% *

do AS 1)

6. Dziki, pospolitej odmiany, maly, Kent
6. Dziki, odmiana barwy brunatnej,

2,96 17,0 2 14 876 913 38 a lekki

3% ,Szkocya
7. Srebrzysto szary, maty egzemplarz

3,1 _ “ — 918

938

950

910

32

28 „ „ za ci^zki•% -Thetford
j

2,95 1,55 2 11

8. Zdziczaly krolik, Porto Santo
1

2,83 893 873 20 2% ,

[

” za lekki
9. , . „ .

' 2,85 — 766 879 123 16%
,

10. „ , ! 2,95 — — — 835 910 75 9% ,, . .

Wymiary przeci?tne trzech krolikAw
Porto Santo 2,88 _ 828 888 60 7% 1, „

Kr6liki domotce.

11. Himalajskie
j

8,5 20,5 _ _ 963 1080 117 12% -

12. Moskiewakie 8,25 17,0 3 8 803 1002 199 24%
13. Angorskie 3,5 19,6 3 1 697 1080 383 54

14. Chinchilla 3,65 22,0 995 1126 131 13

16. Wielki zwiatouchy 4,1 24,5 7 0 1065 1265 200 18

16. , , 4,1 25,0 7 IS 1153 1265 112 9

17. . „ 4,07 1037 1265 218 21

18. , , 4,1 25,0 7 4 1208 1265 57 4

19 „ , 4,3 1232 1326 94 7

20. 4,25 1124 1311 187 16

3,86 24,0 6 14 1181 1191 60 5

22. Wymiary przecigtne siedmiu powyi
szych zwiatouchych 4,11 24,62 7 4 1136 1268 132 H

23 Zajfje (L. timidus) egz angielski . 3,61 7 0 1316
|

24. „ „ „ niemiecki. 3,82 7 0 1465
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Ze wszystkich powytszych faktdw, a mianowicie: 1) it rzeczywista obie-

t°sc czaszla u raSy himalajskiej, moskiewskiej i angorskiej mniejsz^ jest, nit
u krohkow dzikich, pomimo, it na zasadzie wszystkich innych wymiarow sa
onezwierz^tami wi?kszemi; 2) it objetosc czaszki wielkich zwistouchych kr6-
likow me wzrosla nawet przyblizenie w takim samym stosunku, w jakim
zmmejszyla si§ objetosc czaszki rnalych dzikich krdlikow, oraz 3) iz objetosc
czaszki u wielkich zwislouchych krolikdw w porownaniu do takowej u za-
jqca, zwierz^cm takiej samej prawie wielkosci, zuacznie jest mniejsza—ze wszy-
stkich tych faktow wnosz?,

ze pomimo roznicy w obj?tosci czaszki u rnatego
krdlika Porto - Santo oraz u wielkich zwistouchych gatunkdw, u wszyst-
kich oddawna hodowanych krdlikdw mozg albo nie powi?kszyi sie we
" tasciwym stosunku do wydluzenia gtowy oraz wielkosci ciala, lub tezw stosunku do tego, co nastijpilo u zwierzat w stanie natury, faktycznie
zmmejszyt si§.

’ J

Paim^tajmy o tern, te krdliki byly przez tyle pokoleri hodowane
oraz trzymane w scistej niewoli; w skutek tego zas nie mogty one cwiczyd
amswej lntehgeneyi, ani instynktu, ani tez zmyslow oraz ruchow dowol-
nych, me potrzebujqc unikac nieprzyjacidl lub tet szukac potywienia,
a zt$d motemy wnosic, te i mdzg ich niewiele tylko cwiczyt sie i ucierpiat
te* w rozwoju.

Widzimy wi§c, te najwazniejszy i najbardziej ztozony organ calego
ustroju ulega prawu redukcyi w skutek nieuzywania. Wreszcie, zestawiny
znaczne modyfikacye, jakim ulegty krdliki domowe, z przyczynaini tego, jakkol-
wiek te ostatnie sq. tak trudne do poznania. W skutek dowozu obfitszego
i poiywniejszego pokarmu w zwi^zku z matyin ruchera ciala oraz w skutek
ci^glego doboru najci^zszych osobnikdw — waga ciala u wi^kszych ras domo-
wych wzrosla wigcej niz dwukrotnie. Stosownie do powi^kszonej wagi ciala
zwi^kszyla sie tak/.e waga kosci odndty (lecz tylnych mniej nit przednich).
Co do dlugosci jednak, to nie powi^kszyty si§ one we wlasciwym stosunku,
a to stanowi mote skutek braku odpowiedniego ruchu ciala. Ze wzrosteiu
masy ciala, trzeci kr$g szyjowy otrzymal cechy, wtasciwe czwartemu, a po-
dobnie tez dsmy i dziewiaty kr$g piersiowy otrzymal cechy, wlasciwe dzie-
siqtemu kr^gowi oraz tylnyrn. U wi^kszych ras wydlutyla si§ czaszka, lecz
nie we wlasciwym stosunku do przyrostu dlugosci ciala. Iiozmiary mbzgu nie
P°wi?kszyly si§ jak naletalo lub nawet faktycznie zmniejszyly^ie, a w skutek
tego kostna skrzynka czaszkowa pozostala w$zka i wpiyn^ta przez wspdt-
czynnosci na kosci licowe i cal% dlugosc czaszki. W ten sposdb czaszka osi^-
gn§ta swojq, charakterystyczn^ wazkosd.

W skutek przyczyn nieznanych powigkszyta si? szerokosc wyrostkdw
nadoczodolowych kosci ezolowych oraz szerokosd wolnych koucdw kosci
jarzmowych, a u wi^kszych ras wielki otwor potyliczny jest zwykle znacznie
mniej wycietym niz u dzikich krdlikdw. Niektdre cz^sci lopatki oraz kohcowe
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cz^sci mostka otrzymaty ksztatty bardzo r6ine. Przez ci^gty dob6r powi^k-

szyta si^ w wielkim stopniu dtugosc i szerokosc uszu; znaczna waga uszu,

prawdopodobnie w zwi^zku z nieuzywaniem migsni, wptyn^ia na to, it uszy

obwisty; to zas zmienito potozenie i postac kostnego przewodu stuchowego,

a ta ostatnia okolicznosd w skutek wspotczynnosci wpfyneta zndw w malyrn

stopniu na potozenie kazdej prawie kosci w gdrnej cz^sci czaszki, a nawet na

polozenie wyrostkdw stawowych szcz^ki dolnej.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



ROZDZIAL V.

Gotebie domowe.

Wyliczeoie i opis ra» roinych — ZmiennoiA indywidualna — Dziwne zboczenia. — Cer.hy

osteologiczne: czaszka, szcz;ka dolna, liczba kr;g6w — WspotczynnoftA wzrostu: jezyk

i dzi6b: powieki i nozdrza ze skAr; brodawkowat;. — IloSA lotek i dtugoSA skrzydet. —
Ubarvrienie oraz npierzenie. — Nogi zaopatrsone w pletwy i opierzone — 0 dziaianin

nieniy wania — DtugoSA n6g we wspAtczynnoici z dtugo&ci; dzioba — DtugoSA mostka, to

patki i obojczyka. — DlngoSA skrzydet. — Streszezenie punktAw, jakiemi rAzni; si? roz-

maite rasy.

Postanowilem golebie domowe wystudyowac ze szczeg61u$ staran-

uoscit| poniewaz dowody pochodzenia wszystkich ras domowych od je-

dnej znanej forray rodowej sfi daleko jasniejsze u got^bi. niz u wszelkich

innych zwierzat, hodowanych oddawna. Dalej pobudzila raig do tego oko-

licznosd, it w wielu j^zykacb istnieje kilka starych rozpraw o gof§biach,

tak ie moiemy badae history^ kilku ras, a wreszcie i ta takze okolicznosd, iz

istnieja tu niezwykle wielkie zboczenia, zaleine od przyczyn, poczesci daj%-

cych sig wykazac. Szczegdly b§d$ moze niekiedy nudne i drobnostkowe; ale

nie poiatuje tego nikt, kto pragQie rzeczywiscie poznad post^p przemiau u na-

szych zwierzqt domowych; a kazdy, kto hodowal gol^bie i zauwazyt wielkie

rdinice pomi^dzy oddzielnemi rasami jako tet czystosc, jakfj zaehowuje wi^k-

szosc ras— nie b<jdzie uwazal szczegdldw tych za zbyteczue. Pomirao wyra-

znych dowoddw, it wszystkie rasy s$ potomkami jednego gatunku, dopiero po

wielu latach zdolalem si§ przekonad, it wszelkie rdznice pomi^dzy rasami wy-

st^pily od czasu, kiedy cztowiek oswoil dzikiego gol^bia skalnego.

Hodowalem wszystkie najrozmaitsze rasy gol^bi, jakie tylko moglem

otrzymad w Anglii lub tez z ladu stalego, oraz spreparowalem ze wszystkich

skielety. Otrzymal'em skdrki z Persyi, wielk^ ilosd z Indyj oraz z innych cz§-

gci swiata l
). Od czasu wstfjpienia raego do dwdcli londynskich klubdw gol§-

j The Hon. C. Murray przystat mi kilka bardzo cennych egzomplarzy s Persyi,

Mr. Keith Abbott poinformowat mi; o gotgbiach tego kraju. Jestem bardzo zobowi;zany

Dzieta Karola Darwina.—ZmiennoAA zwierzat i roilin. T. L 1*
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biarskich doswiadczylem jaknajprzyjazniejszego poparcia ze strony wielu bar-

dzo wybitnych amatordw 1
).

Rasy gol§bi, ktdre moina odrdinid i ktdre zachowuj% czystosc, s$ bardzo

liczne. Boitard i Corbit *) opisali szczegdlowo 122 gatunki, a ja mdgtbym

dodac kilka gatunkdw europejskich, ktdre nie byly im znane. Sadzsjc z do-

starczonych'mi danych, przypuszczara, ze w Indyach istnieje wiele ras, tutaj

uieznauych, a Sir W. Elliot donosi mi, 4e zbidr sprowadzony do Madras pnez

pewnego kupca indyjskiego z Kairo i Konstantynopola, zawierat kilka gatun-

kdw w Indyach nieznanych. Nie mam stadnej co do tego wqtpliwosci, it istnie-

je przeszlo 150 gatunkdw, zachowuj^cych czystosc krwi i szczegdlniej znanych.

Jednakze fdaleko wi^ksza ilosd ich rdini si§ pomigdzy sob% tylko cecha-

mi nieznacznemi. Podobne rdznice zupelnie tu omin§ i ogranicz^ si§ tylko na

wybitniejszych stosuukach, dotycz^cych budowy. Zobaczymy zaraz, it istnieje

liczne wazue rdznice. Przejrzalem wspanialy zbidr got^bi w muzeum brytad-

skiem, a wyl^czajac uiektdre formy (Bid uncidus, Calaenas,
Goura i t. d.) nie

waham si§ twierdzid, it niektdre domowe rasy gol^bia skalnego rdzni% sig po-

mi^dzy sob$ zewn§trznemi cechami tak, jak najbardziej odmienne rodzaje na-

turalne. Pomi§dzy 288 znanemi gatunkami s
)
naprdino szukalibysmy tak ma-

lego i stozkowatego dzioba, jak dzidb krdtkoglowego mlynka, tak szerokiego

i krdtkiego jak dzidb brodacza, tak dlugiego, prostego i w^zkiego i z tak ogro-

mnemi platami, jak dzidb augielskiego gol^bia pocztowego, tak rozszerzonego,

prostego ogona, jak ogon pawika lub tei takiego przetyku, jak u wolarza. Nie

twierdz^ ani na chwil§, it rasy domowe tak si§ roznisj caltj sw^ organizacy^,

jak rozmaite rodzaje naturalne; mam na mysli tylko cechy zewn^trzne, na ktd-

rych, naleiy przyznac, opiera si§ wi^kszosc rodzajdw ptasich.

Sir Walterowi Elliot za ogromuy zbifir skirek * Madras ora* liczne wiadomoSci o tych

ostatnich. Mr. Blyth otworzyt mi skarbnic? wiadomoici swych o tych ora* pokrewnych

kwestyach. Sir Janes Brooke przystal mi egzemplarze z Borneo, Mr. Swinhot Amoy

i Chin, Mr. Daniell z zachodniego brzegu Afryki.

i) iir. B. P. Bnnt, many z licznych swych prac o drobiu domowym, pomagat mi

przez wiele lat w r64ny sposftb, podobnie tei Mr. Tegetmeier z niezmordowan* ustuino-

Scia. Ten ostatni, dobrze znany z prac o drobiu domowym, kt6ry hodowal tei sam gob-

ble, przejrzat ten rozdzial oraz nast?Pnj,cy. Mr. Balt pokazat mi nieporbwnany

sw6j zbidr gol?bi wolarzy i dat mi egzemplarze ich. Mogtem tei korzystai ze zbioru

Mr. Wickinga, bogatszego nii wszelkie lane; dopomagal mi on wcigi informacyami oraz

dostarczat cgzemplarry. Mr. Haynes i Mr. Corker dali mi egzemplarze wspanialych go-

iebi pocztowych; podobnie tei zobowi?zat mi? dla siebie Mr. Harrison Weir. Okazali no

rdwniez pomoc Mr. J. M. Eaton, Mr. Baker,
Mr. Evans i Mr. Baity jnn., z Mounstreet;

temu ostatniemu zobowi?zany jestem za dostarczenie kilku cennycli egzemplarzy. Wszyst-

kim tym panom pozwalam sobie tutaj jaknajserdeczniej podzi?kowa4.

*1 Les Pigeons de Volidre et de Colombier, Paris 1824. Przez 45 lat jedynem tan-

dem p. Corbid bylo opiekowanie si? gol?biami ksi?iniczki Berry.

•) Coup d’oeil sur l’ordre des Pigeons par le Prince C. L. Bonaparte,
Paris 1866.

Autor ten liczy 288 gatunkow, ktire rozmieszcza w 85 rodzajach.
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W jednym z pdiniejszych rozdziatdw, gdzie rozpatrzymy zasad? doboru,

przez czlowieka dokonywanego, zobaczymy wyraznie, dlaczego roznice pomi?-

dzy rasami domowemi opieraj% si? zawsze prawie na zewn?trznych lub przy-

najmniej z zewn^trz widzialnych cechaeh.

Z powodu wielkosci i stopniowania rdinic pomi?dzy oddzielnemi rasami

uwaialem za konieczne przy nast?puj%cej klasyfikacyi uporz^dkowac je w gru-

py, rasy i podrasy, a do tych trzeba jeszcze dotyczyd odmiany i pododmiany,

ktore wszystkie odziedziczaja scisle wlasciwe sobie cechy. Nawet porai?dzy

osobDikami tej samej pododmiany, jesli s^ one dtugo hodowane przez rdznyeh

amatordw, mozna odrdinid rozmaite linie. Niema wsjtpliwosci, 4e gdyby zna-

leziono dobrze scharakteryzowane forray rdinych ras w stanie dzikim, uwaia-

noby wszystkie za odmieune gatunki, a nawet niektore z nich bylyby zaliczone

przez ornitologdw do odmiennych rodzajow. Bardzo jest trudno ulozyc dobrq

klasyfikacy? rdznych ras domowych, poniewai trudno okreslic sposdb, w jaki

liczne formy przechodzij stopniowo jedne w drugie.

Jest to godne uwagi, iz na dokiadnie takie same trudnosei natrafiamy tu-

taj i takich samych prawidel trzymad si? musimy, jak przy klasyfikacyi, wszel-

kiej inuej naturalnej, lecz trudnej grupy istot organicznych. Moznaby trzymad si?

„sztucznej klasyfikacyi", ktdra przedstawialaby mniej trudnosei nii „naturalna“;

ale ta dzielilaby od siebieliezne oczywistepokrewienstwa. Latwo jestdefiniowad

formy krancowe, lecz przejsciowe oraz trudniejsze forray przecza cz?sto defini-

cyom. Prdcz tego nalezy pomieszczac w pewnych grupach forray, ktdre moinaby

nazwac wahajtjcemi si?, a ktdre wlasciwie do grup tych nie nalety. Nalezy brad

pod uwag? cechy wszelkiego rodzaju; ale podobnie jak u ptakdw w stanie na-

turalnyra, cechy dotyczijce ksztaltu dziobow daj^si? najlepiej inajlatwiej uiyc.

Niepodobna tak dokiadnie rozwaiyc znaezenia wszystkich cech, z jakich

korzystac pragniemy, aby utworzyc grupy i podgrupy jednakowej wartosci.

Wreszcie pewna grupa raoie zawierad tylko jedn% ras?; inna znow i mniej wy-

radnie okreslona grupa zawierad moie przeciwnie, liczne rasy i podrasy; a w tym

wypadku, podobnie jak przy klasyfikacyi gatunkdw naturalnych, trudno jest

unikn^d tego, aby nie nadawad zbyt wielkiej wartosci cechom, wspdlnym wiel-

kiej ilosci form.

Robtyc pomiary, nigdy nie spuszczatem si? na oko; a jesli si? wyraiam,

4e pewna cz?sd jest maty lub duty, to mam zawsze na mysli dzikiego gotybia

skalnego (Columba livia), jako skale pordwnan. Wymiary podalem w dziesty-

tych cz?sciach cala *).

t) Poniewa2 tak cz?sto powoluj? si? na wielkoSd got?bia skalnego, poiyteczne b?-

dzie podad przeci?tne wymiarow dwdeb dziklch ptakow, ktdre przystal mi taskawie

Dr. Edmonstone z wysp 8zkookich:
call

Dlngodd od opierzonej nasady dzioba do kodca ogona 14.25

t , „ gruezolo tojowego 9 -6

„ . wierzcholka dzioba do ko&ca ogona I 5 .
02

, . pidr ogonowych 4
>
62
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Przedstawi? teraz krdtki opis wszystkich najgtowniejszych ras. Nast?-

puj^cy przegl%d szematyczny ulatwi czytelnikowi zapoznanie si§ z nazwami

ras gol§bi oraz zrozumienie stosunkow pokrewienstwa ich. Golgbia skalnego

ezyli Columba livia (pod nazwa ta rozuraiem dwa czy trzy scisle z soba spokre-

wnione podgatunki ezyli rasy geograficzne, ktdre pdzniej zostana opisan6)

mozna uwazac jako wspoln% forme rodow^, jak to zobczymy w najbliiszym

rozdziale. Nazwy wydrukowaue kursywsj po prawej stronie tabliey oznaczaj^

rasy wyrazniejsze, ezyli takie, ktdre ulegtv w najwyiszyra stopniu modyfikacyi.

Dfugosc kropkowanych linij oznaeza w sposdb gruby stopien roinic kaidej

rasy w pordwnaniu do formy rodowej, a nazwy podpisane jedna pod drugq

w pojedynezyeh kolumnach przedstawiaj$ mniej lub wi§cej scisle lacz^ce ogni-

wa. Przerwy pomi^dzy kropkowanemi liniami reprezentuj% w przyblizeniu

wielkosd rdiinic pomi^dzy rozmaitemi rasami.

DlugoS6 O'! wierzcholka skrzydla do wierzcholka skrzydla 26,76

„ „ zto£onego skrzydla 9,25

Dzibb.—Dlugo&b od wierzcholka do opierzonej naaady 0,77

, Grubofib, pionowo wymierzona na przednim koAcu nozdrzy 0,28

» Szerokobb, wymierzona w tem samem miejacu 0,16

Nogi.—Dtugo&b od koiica palca Srodkowego ^ez pazura) do dolnego kofica goleni. . 2,77

„ «... » „,do koftra tylnego palca .. 2,02

Waga 14'/4 nncyj.
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I. G R U P A.

Grupa ta zawiera jedn% ras?, a mianowicie got?bie wolaki czyli torbacze.

JeAli wezmiemy najsilniej rozwiniet^ podras?, a mianowicie podras? uszlacbet-

nionych, angielskich got?bi wolakow, to okaie si? ona najbardziej mote okre-

Slonq ze wszystkich got?bi domowych.

I rasa: wolaki Pouter-Pigeons ang., Grosses-gorges niem., boulans fran.)

Przelyk (oesophagus) znacznej wielkosci, zaledwie od wola oddzielony,

cz$sto obrzmialy. Oialo i nogi wydluzone. Czaszka umiarkowanej wielkosci.

1 Podrasa: Uszlachetniony wolak angielski ma wygl^d iscie zadziwiaj^cy,

gdy wole jego jest zupetnie rozszerzone. Zwyczaj rozszerzania wola wtasciwy

jest wszystkim got?biom domowym, lecz wolak doprowadza go do ostateczno-

6ci. Wyj^wszy znaczn$ wielkosd, wole nie rdzm si? niczein innem od wola

innych got?bi; jest tylko mniej wyrazuie oddzielone od przelyku przez skosne

zw?zenie; srednica gdmej cz?sci gardzieli jest ogromna at do samej gtowy.

U ptaka, ktdrego posiadalem, dzidb byt catkowicie prawie niewidzialoy,

kiedy wole byfo zupetnie rozd?te. Samiec nadyma si?, szczegdlnie gdy jest

pobudzony, silniej nit saraica i pyszni si? t$ zdolnosci%. Gdy ptak niechce si?

bawic, ze utyj? wyrazenia teebnicznego, wtasciciel, jak si? o tern naocznie

przekonatem, bierze dzidb w usta i wydyma ptaka jak balon. Ptak wyd?ty

w ten sposdb powietrzem i duma przechadza si? z powag% i zachowuje wspa-

niat% wielkosc swoj$ dopdki tylko sit mu staje. Wolaki wzlatujij, cz?sto w g<5-

r? z wyd?tem wolem. Jeden z ptakow moich potkn%t razu pewnego porzfjdnfj

porcy? grochu i wody i gdy pofrun^t, aby zawartosc t? zrzucid i nakarmid ni%

mtode, ktore jut prawie latac umiaty, styszatem jak groch grzechotat w rozd?-

tem wolu, jak w b?bnie. Podczas lata gofyb uderza cz?sto jednem skrzydtem

o drugie grzbietowemi ich powierzchniami, sprawiaj^c tym sposobem grze-

chotanie.

Wolaki trzymaj^ si^ dziwnie prosto; ciato ich jest cienkie iwydfutone.

W zwi^zku z tak$ postaciq, ciata tebra sa po wi?kszej cz?sci szersze, a kregi

liczniejsze, anizeli u innych ras. W skutek tej postawy nogi ich wydajsj. si?

dtutszemi, nit s^ w rzeczywistosci, jakkolwiek kosci i nogi sa faktyeznie dtut-

sze w porownaniu z got^biem skalnym. Skrzydta wydajq, si? bardzo wydtuto-

ne, nie s$ jednak takiemi w stosunku do dtugosci ciata. Dzidb takte wydaje

si? dtutszym; a w stosunku do wielkosci ciata oraz dzioba got?bia skalnego

jest on faktyeznie nieco krdtszy (okoto 0,03 calaj. Wolak jest ptakiem wiel-

kim, jesli me umiarkowanym; zmierzytem jednego, ktory posiadat 34,5 cali od

wierzchotka jednego skrzydta do drugiego, a 19 cali od wierzcholka dzioba do

kohea ogona. U dzikiego got?bia skalnego z wysp szkockich wymiary te wy-

nosity tylko 28 l

/t i 14s
/* cali. Istniej% liezne pododmiany got?bi wolakdw,

jednakze nie wspomn? o nich.

2 Podrasa. Golqb holenderski.—Jest to, zdaje si?, forma rodowa naszyeh

uszlachetnionych, angielskich goi?bi wulakdw; hodowatem par?, lecz przy-

puszczam, ze nie byty to ptaki czystej krwi; s% one mniejsze niz wolaki angiel-

skie, oraz stabiej sa rozwrini?te pod wzgl?dem wszystkich cech swoich. Neu-

meister J

)
podaje, te skrzydta krzytujtj si? powytej ogona i nie si?gaj% at

do konca tego ostatniego.

*) Das Ganze d. Taubenzucht. Weimar (1837;, 2 wyd. Tab. 11 i 12).
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3 Podrasa: Wolak z LilXe—Znam t? ras§ tylko z opisu J
); zbliia si$ ona

z postaci ogdlnej do wolaka holenderskiego. Rozd^ty przefyk przjrjmuje ksztalt

kulisty, jak gdyby gol%b pofknal wielk$ pomarancz?, ktora uwi^zta tui pod

dziobem. Ta kula rozd^ta przedstawia si§ tak, jak gdyby byta na jednym po-

zioinie ze sklepieniem gtowy. Tylko palec srodkowy jest opierzony. Boitard

i Corbie opisujq, odmiane tej podrasy pod nazw$ „le daquantu . Tylko nie-

znacznie nadyma ona wole i odznacza si§ zwyczajem silnego uderzania o siebie

skrzydel powyzej grzbietu—zwyczaj, jaki posiada w malym tylko stopuiu wo-

lak angielski.

4 Podrasa: Wolak pospolity niemiecki. — Znam tego ptaka tylko z rysun-

kdw i opisow, jakie podaje scisty badacz Neumeister, jeden z wielu piszacych

0 gut§biach, na ktorym, jak si§ przekonatem, zawsze polegac rnoZna. Podrasa

ta wydaje sig bye znaeznie odmiennq. Gdrna cz§sc przetyku jest rozd^ta zna-

cznie mniej, ptak nie stoi tak prosto, nogi nie s% opierzone, nogi i dzidb kr6t-

sze. Pod tym wzgl^dem okazuje si§ podobienstwo do zwyezajnego gotfbia

skalnego. Sterdwki s% bardzo dlugie," wierzcholki jednak zlozonych skrzydel

si§gaj% ai po za koniec ogona. Dlugosd skrzydel od wierzcholka do wierz-

cholka jako tWz dlugosd ciala jest wigksza niz u wolakdw angielskich.

II G R U P A.

Grupa ta obejmuje trzy rasy, a mianowicie gol^bie pocztowe, rzymskie

czyli runt, oraz indyjskie czyli barb. W rzeczywistosci niektdre got^bie pocz-

towe oraz rzymskie przez tak stopniowe formy posrednie przechodz^ jedne

w drugie, £e granice pomi^dzy niemi mog% bye przeprowadzone w sposdb cal-

kiem dowolny. Przez rasy zagraniezne gol§bie pocztowe przechodzq, stopnio-

wo w got^bia skalnego, a jednak gdyby charakterystyczne got^bie pocztowe

1 indyjskie istnialy jako dzikie gatunki, iaden ornitolog nie zaliczytby ich do

tego samego rodzaju lub tei do jednego rodzaju z got^biem skalnym. Wedlug

prawidla ogdlnego grup$ mozna poznad po dlugim dziobie, obrzmieniu skd-

ry po nad otworami nosowemi oraz po tern, ze skora jest w tem miejscu czgsto

zaopatrzona w brodawki lub wyrostek, naokolo oczu zad jest naga lub takie

brodawkowata. Usta sij. bardzo szerokie, a nogi wielkie. Tem niemniej gotgb

indyjski, ktdrego nalezy zaliezyd do tej sarnej grupy, posiada bardzo krdtki

dzidb, a niektdre gol^bie rzymskie posiadaj% dokola oczdw bardzo mato

nagiej skdry.

H rasa: goeijbie pocztowe (Carriers, Pigeons turcs, Dragons).

Dziob wydluzony, wqzki, ostry, oezy otoezone skorq nagq na dosyc zna-

oznej przestrzeni, zaopatrzonq po wiqkszej czqsci w brodawki, szyja i cialo

wydluzone.

1 Podrasa: Angielski golqb skalny. — Jest to pi^kny ptak znaeznej wiel-

kosci, g§sto upierzony, po wi§kszej cz§sci ciemno ubarwiony, z wydtuiona

szyj%. Dzidb zw^Zony i aziwnie dtugi. U pewnego egzemplarza mial on 1,4

V Boitard et CorbU, Ls pigeons, etc., s 177, pi. VI.
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:onca tylne-

ilarzy

cali dlugosci od upierzonej nasady a/, do wierzcholka. byt wi§e dwa razy dtui-

szy niz dziob gotebia skalnego. majacego tylko 0,77 call. Ilekroc razy por6-

wnywam z soba pewne czesci u got?bia pocztowego i skalnego, bior$ jako ska-

15 porownania dlugosc data od nasady dzioba az do konca ogona i wedlug ej

to kali dziob gohfbia pocztowego byt prawie 6Va .

cala dtu4s*y mi u g^ebia

skalnego. Gorna szczgkajest cz^sto lekko sklepiasta, A'zyk bardzo dJogu

Brodawki lub wyrostki dokola oczu, powyiej nozdrzy oraz n
\

s

^
7^e

,

do ne
J

sa niezwykle silnie rozwini^te. Powieki u sarncdw byty dokjadnie da a razy

dtuzsze niz u gol?bia skalnego. Zewn?trzna
powierzchma l^bbruzda noz-

drzy — dwa razy dluzsza; otwarte usta miaty w jednyin wypadku O, local

w najszerszem miejscu. gdy tymczasem u gotebia skalnego szerokosd wynos

tylko 0.4 cali. Taka wielka szerokosc ust przejawia sig w skielecie a zakrzy

wionych ku tylowi katach galezi szcz?ki dolnej. Gtowa jest z gory ptaska,

pomiedzy oczodotami zas wijzka; nogi wielkie 1 grube; dtugosd od konca t

go palca do konca srodkowego bez pazurdw wynosila u dwoch egzeinp

2,2 cali, a w porownauiu do gotebia skalnego daje to przewyzke blisko /*

Bardzo piekuy golab pocztowy posiadal 31*/a cala od wierzcholka do wierz-

cholka skrzydta. Ptaki rasy tej sa zbyt drogocenne, by rniaty sluzyd jako go-

bble
Dragony. perskie gobble pocztowe. — Dragon angielski roini

sie od uszlachetnionego angielskiego gotebia pocztowego tern, ze ma mniejsze

rozmiary, posiada rnniej wyrostkdw dokola oL oraz powyiej nozdrzy oraz *a-

dnych na szczece dolnej. Sir W. Elliot przystat mi z Madras bagdackiego go

t^bia pocztowego (zwanego niekiedy Khanddsi), ktdrego nazwa wskaznje per-

skie pochodzenie; tu w Anglii uwazanoby go za bardzo zlego_ dragona. Wiel-

kosc ciala byla taka sama jak u gotebia skalnego, tylko dziob meco dtuiszy,

ten ostatni miat mianowicie cal dlugosci od wierzcholka do opierzonej asady

Skdra uaokolo oczow niewiele posiadala merownosci, Podez“s
pow^iej

nozdrzy zaopatrzona byla w wielki wyrostek. Podome tez Hon. C. Murray

przystat mi dwa gobble skalne bezposrednio z Persy 1 . Posiadaty one ten sam

prawie charakterf co ptaki z Madras; byly mniej tab wi|cej
|

tak dotaj* got%b

skalny, u pewnego jednak egzemplarza dzidb inial 1,15 cala. Skora po\\y ej

nozdrzy byla tylko uraiarkowanie pokryta brodawkami, skdra zas dokola o.zu

pra" “
^padrasa: 'Ool^bie Bagadotten Nemneistera (Pardotten, Hockertauben).

Zawdzi§czaro uprzejtnosci Mr. Bailyjun posiadanie martwego egzemP'arza tej

dziwnef rasy, ktdra przybvla z Nieraiec. Golab ten jest zpevvmosci^ spokre-

wniony z rzymskira (runt), lecz w skutek bliskiego pokrewienstwa z got^biem

jak to wskazuje rysunek, ktory podam pdzniej przy opisie skieletu Oczy oto-

ezone si* szeroka plama bladoczerwonej skdry, ktdra podobnie jak skdra po

wyiej nozdrzy jest uraiarkowanie brodawkowata. Mostek jest teiwme wysta-

jacy i spadzisto na zewuatrz wygi^ty. Nogi 1 stony s4 bardzo dtagn,
JJ

iu/u najlepszych angielskich gol?bi pocztowych. Laly ptak jest znacznej

wielkosei; lotki i sterdwki sa jednek zbyt krdtkie w stosu.“^
t

d
s°terTwki 4 6

ciala. Dziki golab skalny znaczme mmejszego wzrostu posiadal ster6wki 4,b

cala dlugie, podczas gdy u wielkiej Bagadotten pidrate rniaty zaledwie 4,1 cala

dlugosci. Riedel J
)
zauu azyl. ze jest to ptak bardzo milcz^cy.

i) Die TaubenEDcht. Dim 1824, s. 42.
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4 Podrasa: Oolqb pocztowy Bussorah.— W. EUiot przystat mi dwa egzem-
plarze z Madras: jeden w spirytusie, z drugiego zas skorke. Nazwa wskazuje
perskie pochodzenie. Ptak tea jest bardzo ceniony w Indyaek i uwazany jest

za ras? odmiennsj od Bagdad-Carrier, ktora stanowi druga moj% podras§. Z po-
cz%tku sqdzitem, ze obie te podrasy utworzyly si§ przez skrzyzowanie z innemi

rasamijakkolwiek wydaje si§ to nieprawdopodobnem wobec wielkiego powazania,

jakiem si§ cieszq. Lecz w pewnej perskiej rozprawie '), ktdra napisaaa byta

przypuszezalnie przed 100 laty, golebie Bagdackie i Bussorah uwa£ane sa jako

odmienne. Gobble Bussorah s$ prawie takiej sarnej wielkosci, jak dziki *gol$b

skalny. Ksztalt dzioba z nieeo brodawkowat% skdra powyzej nozdrzy. bardzo

wydluione powieki, szerokie usta, wazka glowa, nogi stosunkowo dtuzsze nie-

co niz u got^bia skalnego oraz wyglad ogdlny wskazuje, ze ptak ten jest bez-

w^tpieuia golgbiem pocztowym. Jednak u pewnego egzemplarza dzidb by!

doktadnie takiej samej dlugosei, jak u gol^bia skalnego. U innego dzidb jako

tei otwory nozdrzy byly nieznacznie tylko dtuzsze, a mianowicie tylko o 0,08

cala; jakkolwiek naokolo oczu znajdowala si§ znaczna plama nagiej i lekko

brodawkowatej skory, to jednak skora powyzej nozdrzy byla tylko w matyra

stopniu fatdzista. Sir W. Elliot powiada, iz oko u zywego ptaka jest niezwy-

kle wielkie, a o tym samym fakeie wsporaina teZ rozprawa perska. Oczodoty

kostne s% jednak zaledwie wi^ksze niz u got^bia skalnego.

Pomi^dzy rozmaitemi rasami, przysFanemi mi przez Sir W. EUiota z Ma-
dras, znajduje si§ te>i z Kala-Par para czarnych ptakdw z nieznacznie wydlu-
zonym dziobem, ze skdrg. lekko obrzmiatsj; po nad nozdrzami oraz ze sicdrk§

nag% dokola oczu. Rasa ta jest, zdaje si^, blizej spokrewniona z gohjbiem po-

cztowym, niz wszelka inna, poniewaz zajmuje prawie srodek pomigdzy got$-

biem pocztowym Bussorah oraz skalnym.

Nazwy ponadawane w Europie i w Indyach rozmaitym gatunkom got^bi

pocztowych wskazuja wszystkie na Persy§ lub okolice s^siednie, jako na ojczy-

zne rasy tej. Zastuguje na szczegdlna uwagg okolicznosc, it wylaczaj%c nawet

got^bie z Kala-Par, jako majace watpliwy pocz^tek, otrzymamy bardzo stop-

niowy szereg od gotebia skalnego przez ras§ Bussorah. maj^ca niekiedy dzidb

nie d'luzszy niz u gohjbia skalnego oraz nag^ skdr§okolo oczow i nozdrzy niezna-

cznie nabrziuiat% i brodawkowatsj, a dalej przez ras§ bagdack^ i dragondw,

ai do naszych uszlachetnionych gohjbi pocztowych, ktdre tak bardzo si§ rdini^

od gotgbia skalnego C. livia.

Ill rasa: go£?bie rzymskik cztli runt (Scanderoons ;
Florentiner-

Taube und Hinkeltaube Neumeistera, Pigeon Bagadais; Pigeon Romain).

Dziob dlugi, mocny; ciato znacznej wielkosci.

Co do klasyfikacyi, pokrewienstwa i nazwy got§bi rasy Runt panuje za-

mieszanie trudne do rozwiktauia. Liczne cechy, ktdre u innych gol^bi bywaj^

po wi^kszej czgsci stale, jako to: dlugosc skrzydel, ogona, nog, szyi, oraz roz-

legtosd nagiej skdry naokolo oczu s$ bardzo zmienne u got^bi Runt.

Jeieli naga skdra po nad otworami nosowemi oraz naokolo oczdw silnie

jest rozwini^ta i brodawkowata i jesli wielkosc ciata nie jest bardzo znaczna,

*) Autorem jej jest Sayzid Mohammed Mu»ari\ zmarty w r. 1770, Sir W. Elliot

raczyt mi uprzejmie przettomaczyi t§ interesuj^c? rozprawkg.

Uzieia Earola Darwina.—ZmiennoM zwierz^t i roSlin. I L 16
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natenczas gol^bie rasy Runt przechodza w pocztowe tak stopniowo, ze od-

rdznianie staje si$ zupelnie dowolnem. Fakt ten wskazujq takze rozmaite na-

zwy, ponadawane im w roznych czesciach Europy.

Jesli jeduak wybierzemy formy najwyrazniejsze, to i wtedy nawet bijdzie-

my mogli odroznic conajmniej pi§c podras, z ktorych pewne zawierajq dobrze

okreslune odmiauy; podrasy te rd2niq sie pod wzgl^dem tak waznych punktdw

budowy, ze w stanie naturalnym bylyby uwazane jako dobre gatunki.

1 Podrasa: Scanderoon pisarzy angielskich (Die Florentiner und Hinkel

Taube, Neumeistera). — Ptaki tej podrasy, z ktdrych hodowatem jednego i wi-

dzialem jeszcze dwa inne, roznia si§ od rasy Bagadottdw Neumeistera tem tyl-

ko, 4e me posiadajq dziobta, tak silnie na ddt zakrzvwionego i ze naga skdra

dokola oka i nozdrzy nie jest prawie wcale brodawkami pokryta. Tem nie-

mniej zmuszony jestem umiescic Bagadotty w drugiej rasie czyli w rasie golebi

pocztowyeh, a tego ptaka w trzeciej czyli pomiedzy got^biami Ruut.

Scauderoon posiada bardzo krdtki, wazki i wzniesiony ogon
;
skrzydla s%

bardzo krdtkie, tak ze pierwsze lotki niesa dluzsze, anizeli w skrzydtach matego

mtynka! Szyja dluga, bardzo wykrzywiona, mostek wystajacy; dzidb dlugi,

1,15 calx od wierzcholka az do opierzonej nasady, gruby w kieruuku piono-

wym, nieznacznie na do! zakrzywiony, skdra obrzmiata po nad nozdrzami, nie

pokryta brodawkami; naga skdra dokola oczu jest szeroka, tylko lekko bro-

aaw'kowata; nogi dlugie, stopy bardzo wielkie. Skora grzbietu jasno czerwo-

na, cz^sto z nagq linia posrodku i z nagq czerwonq plama na dolnym koncu

promienia skrzydla. Ptak ten, wymierzony od nasady dzioba az do ogona, oka-

zal sie o cale dwa cale dluzszym niz golab skalny, jednakze ogon posiada! tyl-

ko 4 cale dtugosci, podczas gdy u golebia skalnego, ktdry jest ptakiem znacz-

nie mniejszyin, posiadal on tylko 45/8 cali.

Golebie florenckie Neumeistera zgadzajq sie z powyiszym opisem pod

wzgl§dem* wszystkich przytoczonych cech (co do dzioba nie znajdujemy

wzmianki), wyjqwszy to, iz wed lug Neumeistera szyja jest krotsza, gdy tym-

czasem u rnojego egzemplarza byta ona dziwnie dluga i skrzywionq. Tak wi§c

golqb florencki jest odmianq bardzo wyraznq.

2 Podrasa: Pigeon Cygne oraz Pigeon Bagadais Boitarda i Corbie (Scan-

deroon pisarzy fraucuzkich). Dwa z tycb ptakdw, pochodzqce z Francyi, cho-

walem zywe. Rdznity si§ one od pierwszej podrasy czyli od wtasciwych Scau-

deroons zuacznie wi§kszsj dlugosciq skrzyaef i ogona, mniejszq dlugosciq dzio-

ba oraz tem, ie skdra na glowie byla bardziej brodawkowata.

Skdra szyi jest czerwona, leez brak nagich plam na skrzydlach. Jeden

z moich ptakdw posiadal 381
/** cali od wierzcholka do wierzcholka skrzydla.

Jesli dlugosd ciafa uwaiac bedziemy jako ska!§ pordwnan, w takim razie okaie

si§, ze oba skrzydla nie sq. bardziej niz o 8 cali dlufcsze niz u golebia skalnego!

Ogon posiadal 6 1

/4 cala dtugosci, a wiec byt o 2
*/4 cala dluzszy, ni4 ogon

u Scanderoon, ptaka tej samej prawie wielkosci. W stosunku do wielkosci ciala

dzidb jest dluzszy, grubszy i szerszy niii: u golebia skalnego. Powieki, nozdrza

i wewn^trzue szczeliuy ustne sq stosunkowo bardzo wielkie, podobnie jak u go-

l§bi pocztowyeh. Stopa posiadala od kmica srodkowego palca do konca tyl-

nego 2,85 cali dtugosci, co w stosunku do wielkosci obu ptakdw daje przewyz-

k§ 0,32 cali w pordwnaniu do stopy golebia skalnego.

3 Podrasa: Golqb hiszpanski oraz rzymski Runt — Nie jestem pewien,

czy sluszne umieszczam te golebie Runt w specyalnej podrasie. Jesli
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iednak wziqd pod uwagg charakterystyczne osobniki, to rozdziat taki okaie si§

bezwatpienia usprawiedliwionym. Sa to ci^zkie, kr§pe ptaki, z szyjq, nogami

i dziobem krdtszemi uiz u rasy poprzedzajqcej. Skbra po nad nozdrzami jest

obrzmiatq, lecz nie brodawkowatq. Naga skdra dokola oezu nie jest, szeroka

i tylko lekko brodawkowata, a widzialem pi^knego tak z\v. hiszpanskiego go-

t^bia Runt, ktdry nie posiada! prawie weale nagiej skory dokola oczu. Z pta

kdw obu tych odrnian, widywanych w Anglii, jedna rzadsza posiada bardzo dtu-

gie skrzydtai ogon bardzo zblizony do ogonatej ostatniej podrasy; druga, z krdt-

szerni skrzydtami i ogonem jest widocznie Pigeon Romain ordinair Boitarda

i Corbie. Te gol^bie Runt mogq potrzqsac (are ipt to tremble) ciatem, zupelnie

tak jak pawiki; latajq zle. Przed kilku laty Mr. Gulliver }

)
wystawil golebia

Runt, ktdry wa£yl 1 funt 14 uncyj; a jak mi donosi Mr. Tegetmeier, niedawno

byly wystawione w palacu krysztatowym dwa got<jbie Runt, pochodzq.ee z Fran-

cyi poludniowej, z ktdrych kazdy wazyl 2 funty 2
*/, uncyj: bardzo pigkny go-

lab skalny z wysp szkockich wazyl tylko 147a uncyj.

4 Podrasa: Tronfo Aldrovandiego (Livorno- Runt). W dziele Aldrovan-

diego, ogloszonem w r. 1600, znajdujemy gruby drzeworyt wielkiego golebia

wloskiego z ogonem do gdry wzniesionym, krotkiemi nogami, kr^pern cialem

i krdtkim, cienkim ogonem. Sqdzitein, be ta ostatnia cecha, tak nieuormalna

u tej grupy, jest tylko wynikiem bl^dnego przedstawienia zlego rysunku. Lecz

Moore powiada w dziele swem, ogloszonem w r. 1735, be posiada! golebia Li-

vorno-runt, ktdrego dzidb, jak na ptaka tak wielkiego, by! bardzo krdtki. Z in-

nego zndw wzglgdu ptak Moora podobny jest do pierwszej podrasy czyli do

Scanderoon; posiada bowiein dlugq, zakrzywionq szyj§, dlugie nogi, krotki

dzidb, podniesiony ogon i niewiele fald skdrnych dokola glowy. Ptaki Aldro-

vandiego i Moora musialy zatem zapewne tworzyd rdine odmiany, ktdre obe-

cnie, zdaje si§, wygin^ly w Europie. Jednak powiada mi Sir W. EUiot, ib wi-

dzial krotkodziobego golebia Runt, sprowadzonego z Madras.

5. Podrasa: Murassa (ozdobne gol^bie) z Madras.—Skdry tego wspaniale

upierzonego ptaka przyslal mi Sir W. Elliot z Madras. Sq one nieco wi^ksze

od najwi§kszych golgbi skalnych, z dtugiemi i kr^pemi dziobami. Skdra po-

wyiej nozdrzy jest bardzo slabo brodawkowata; dokola oczdw znajduje sig

nieco nagiej skdry; stopy sa wielkie. Rasa ta zajrauje srodek porai^dzy goI§-

biem skMnym i sitarlowacialq odmiana gofybi Runt lub pocztowych.

Ze wszystkich tych opisdw widzimy, "ze i u golebi Runt jako tez u poczto-

wych znajdujemy calkowity szereg od golebia skalnego (ktdrego wyrazna gal§z

stanowi Tronfo) az do naszyeh najwi^kszych i najbardziej kropych golebi Runt.

Lecz caly lancuch pokrewiehstwa oraz liczne punkty zgodne poiui^dzy gol§-

biami Runt i pocztowemi pozwalajq mi przypuszczad, ze obie te rasy nie poeho-

dzq od golebia skalnego, jako niezale^ne od siebie linie, lecz od wspdlnej for-

myrodowe] 0'ak to jest wyrazonem w tablicy), ktdra posiada umiarkowanie

dtugi dzidb z uieznaeznie uabrzmiala skdrq powyzej nozdrzy oraz lekko bro-

dawkowatq nagq skdr§ dokola oczu.

IV RASA.: GOEIJBIE barb (Barbs, Indisclie Taube, Pigeon Polonais).

Dziob krotki, szeroki, gtybolti; naga skdra dokola oczu szeroka i brodato-

kowata\ skdra powyzej nozdrzy lekko nabrzmiala.

Wprowadzony w btqd przez nadzwyczajnq krdtkosc oraz postac dzioba,

*) Poultry Chronicle. V. II, ». 573.
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nie dostrzegalem blizkiego pokrewienstwa rasy tej z gol^biem poczto-

wym, dopoki Mr. Brent nie zwrdcit na fakt teu uwagi rnojej. Zbadawszy
nast^pnie gof^bia pocztowego Bussorah, dostrzegtem, ze potrzeba matej tylko

inodyfikacyi, aby przeksztatcie tego ostatniego w goi^bia Barb.

Mysl o pokrewienstwie gotebi Barb z got§biami pocztowemi popieraj%

analogiczne rdznice pomi^dzy krotko i dtugodziobemi gol^biami Runt, a jeszcze

silniej fakta, ii mtode gol^bie Barb oraz dragony w pierwszych dwudziestu

czterech godzinach po wyklueiu si§ sa do siebie znacznie podobniejsze, niz mlo-
de got^bie innych i rownie wyraznie si§ rozni^cych ras. W tym wczesnym
wieku diugo.se dzioba, obrziniaiosc skdry po nad nozdrzami, szczelina ustua

oraz wielkosc ndg jednakowe s% u obu, pomimo, it cz§sci te stajq si§ pdzniej

bardzo rozuemi. Widzimy zt$d, ze przy klasyfikacyi odmian domowych, podo-
bnie jak u gatunkdw w stanie naturalnym embryologia (albo raczej porowuy-
wanie z sob% bardzo mtodych zwierz^t) ma swojij doniosiosc.

Amatorowie maj§ slusznose, jesli pordwnywujq. gtow§ i dzidb got§bia Barb
z glow% gila. Gdyby golgbia Barb znaleziono w dzikim stanie, utworzonoby
zapewne dla niego nowy rodzaj. Ciato jest nieco wigksze, aniieli u gol^bia

skalnego, dzidb jest krdtszy wigcej niz o 0,2 cala; pomimo to jest on jednak

grubszy w kierunku pionowvm i poziomym. W skutek wykrzywienia gal^zi

szcz^ki dolnej na zewnatrz, ggba jest wewnatrz bardzo szeroka, a mianowicie

w stosunku do gol^bia skalnego jak 0,6 : 0,4. Cata glowa jest szeroka; skdra

po nad nozdrzami obrzmiaia, lecz nie brodawkowata, a staje si§ tak% tylko

u najlepszych ptakdw na starosc. Przeciwnie naga skdra dokola oczu jest sze-

roka i silnie brodawkowata. Bywa ona niekiedy tak silnie rozwiui^ta, ze ptak,

nalez^ey do Mr. Harrison Weira zaledwie mdgi co widziec, gdy dziobem sig-

gal po pokarm do ziemi. Powieki byly u pewnego egzemplarza prawie dwa
razy dtuisze, nit u gol^bia skalnego. Upierzenie jest po wi§kszej cz§sci ciera-

ne i jednostajne; jednem siowem gol^bie Barb moinaby nazwac krdtkodziobemi

gol^biaroi pocztowemi, znajduj^cemi si§ w takim saraym stosunku do poczto-

wych, jak Tronfe Aldrovandiego— do goigbia Runt.

Ill G R U P A.

Grupa ta jest sztuczna i zawiera rozmait§ ilosc form odmiennycb; formy

te charakteryzuj$ si§ tem, iz u scisle okreslonych egzemplarzy rozmaitych ras

dzidbjest krdtszy nii u goi^bia skalnego, a skdra dokola oczu nie rozwi-

ni§ta silnie.

V rasa: pawikj.

I Podrasa: Pawiki europejskie (Fantail Trembleurs). Ogon rozszerzony,

ku gorze zwrocony, zlozony z rnelu pidr; gruczol lojotvy szczqtkowy, cialo

i dziob raczej krotkie.

Normalna liczba pidr ogonowych w rodzaj u Columba jest 12. Lecz pa-
wiki posiadaj% 12 do 42 (Boitard i Corbti). U ptaka, ktory do mnie nalezat
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znalaztem 33; Mr. Blyth w Kalkucie znalazt w niezupetnym ogonie 24 pidra *).

Jak mi donosi Sir W. Elliot, jest to liczba typowa w Madras. W Angln zwraca

si§ daleko mniej uwagi na liczb$ pior, ui2 napoto£enieirozszerzenie ogoua. Pio-

ra uloione sa w nieprawidtowym, podwojnyui szeregu; to iz sfj zawsze roztozon#

jak wachlarz i skierowane ku gorze stanowi cech$ dziwniejsz^, niz wigksza ich

ilosd. Ogon zdolny jest do takiego samego ruchu jak u innych gotebi l moie

bye tak spuszczony, iz wlecze si§ po ziemi. Ogon zaezyna si§ szersz% nasad$

niz u innych gol^bi, a w trzech skieletach znajdowaty si§ dwa tub trzy kr§gi

ogonowe nadraierne. Badatem liezne egzemplarze rdznej barwy i z rozmaitych

krajdw i nie znalaztem aui sladu gruezotu tojowego; jest to ciekawy wypadek

zaniku organu *). Szyja jest wiotka i zakrzywiona w tyt; piers szeroka l wy-

stajaca; nogi mate. Cata postawa ptaka rozni si§ bardzo od postawy innych

ptakdw; u typowych osobnikdw gtowa styka si§ z pidrami ogonowemi,

ktore bywaja cz^sto zakrzywione. Wstrz$saj$ one weiaz ciatem bardzo sil-

nie, a szyja" ich odbywa niezwykty, pozornie konwulsyjny ruch naprzod

i w tyt. Onbd u form typowych jest dziwny, zupetnie tak, jak gdyby male ich

nogi zesztywniaty. Poniewaifc posiadaja wielki ogon, zle latajsj podezas wietrz-

nych dni. Odmiany ciemno ubarwione sq po wi^kszej cz^sci wi^ksze niz biate

pawiki.

Jakkolwiek pomi^dzy najlepszemi i zwyczajnemi pawikami, egzystujsjcemi

obecnie w Anglii, zachodzi ogromna rdinica pod wzgl^dem potozenia i wielko-

sci ogona, polozenia glowy i szyi, konwnlsyjnych ruehdw tej ostatniej, sposo-

bu chodzenia i szerokosci piersi—to jednak rdlnice te zanikaja tak stopniowo,

ze niepodobna utworzyd z ptakdw tych wigeej niz jedn% poaras<j. Jednakze

Moore, powazny niegays autorytet, przypuszczat, ze w r. 1735 istuiaty dwie for-

my krdtkoogoniastych wstrzsjsajqcych cialem gotebi (t. j. pawikow), z ktd-

rychjedna „posiada znaeznie dtuzsz% i bardziej wiotk$ szyj§, niz druga“;

a Mr. B. P. Brent donosi mi, it obecnie jeszcze istnieje niemiecki pawik z grub-

szym i krdtszym dziobem.

2 Podrasa : Jawanskie pawiki — Mr. Swinhoe przystal mi z Amoy z Chin

skdrk$ pawika, ktdry nalezaf do rasy, sprowadzonej z Jawy. Byl on ubarwiony

swoiseie, odmiennie ni2 wszelkie inne pawiki europejskie i posiadat dzidb dzi-

wnie krdtki jak na pawika. Pomimo iz byl to typowy przedstawiciel swego

gatunku, posiadat on tylko 14 sterdwek; u innych ptakdw rasy tej Mr. Swinhoe

znalazt tylko 18 — 24 sterdwek. Sijdzac z przystanego mi pobieznego szkicu,

ogon nie jest tak silnie rozszerzony ani tez tak silnie poduiesiony, jak u pawika

europejskiego, nawet podrz^dnego. Ptak wstrz^sa szyj^, jak nasz pawik; po-

siada dobrze rozwini^ty gruezot lojowy. Jak zobaezymy pdzniej, w lndyach

znane byty pawiki przed 1600 laty; a mozemv przypuszczac, ie jawanskie pa-

wiki przedstawiajij wtasnie ras§ t§. w stanie iiszlachetnionym.

VI rasa: zabotniki (Turbit, Owl. Pigeon a Cravate). Horn na szyi

i piersi roibiegajqce dziob bardzo krotki, w kierunku pionowym dosyc gru-

by; przelyk nieco rozszerzony.

l
) Annals and Mag. of nat. hist. vol. XIX, 1847, s. 10&.

Griiczol ten znajduje si§ u wi^kszoici ptakdw; Nittsch przytacza (w swej Ptery-

lographie 1840, s. 56', ie brak go u dwdeh gatunkdw Cnlumba, n kilka gatankow P.iitta-

cus, u kilka gatunkdw Otis, i u wszystkich lnb n wi^kszoSci ptakdw rodziny strusiowa-

tych. Nie jest to wprost przypadek, it oba gatunki golfbi, ktdrym brak gruezoiu lojo-

wego, posiadajij niezwykly liczb? pidr ogonowych, a mianowicie 16, i z tego wzgl^dn po-

dobne s% do pawikdw.
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Zabotniki i sowacze rdfcni^ si§ pomi§dzy soba nieznacznie pod wzgl^dem

postaci gtowy. U pierwszych znajduje si§ na gtowie grzebieh, zakrzywienie

dzioba jest takze rdzne; ale obiete odmiany mogsj tu bye pohjezone. Te pi?kne

ptaki, posrdd ktdrych odrdzniamy pewne bardzo mate, mozna poznac po tern,

iz na przodzie szyi piora utozone s% nieprawidlowo jak k$dziory, w podobny

sposdb, jak na grzbiecie gotebia Jakobinskiego czyli perukowatego, lecz tylko

w mniejszym stopniu. Ptak posiada dziwuy zwyczaj uadymania na chwil?

gdrnej cz^sci swego przelyku, przez co k^dziory si§ poruszaja. Przelyk mar-

twego ptaka po wyd^ciu okazal si§ wi^kszym niz u iunych ras i nie tak wyra-

inie oddzielonym od wola. Wolak nadyma tak wole wtasciwe, jako tez prze-

tyk; zabotnik zas rozszerza przelyk w stopniu daleko mniejszym. Dziob zabo-

tnika jest bardzo krdtki, o 0,28 cali krdtszy niz u gotebia skalnego, w stosuuku do

wielkosci ciala obu form; a u niektdrych sowaezy, przywiezionych z Tunisu

przez E. Vernon Harcourta, byl on jeszcze krdtszy. W stosuuku do gotebia

skalnego dziob jest grubszy w kierunku pionowym, a moze tet nieeo szerszy.

VII rasa: mi.ynki (
Tumblers, Tttmmler, Burzeltaubew, Oulbutants). Wy-

tvracajq w lode koziolki w tyl czyli mlynkujq, dalo zazwyczaj male, dziob

krotki, niekiedy bardzo krotki i stozkowaty.

Ras§ moina podzielid na cztery podrasy, a inianowicie na perskq, Lotan

pospolit^ i krdtkogtow%. Podrasy te obejmujsj liezue odmiany, ktdre zachowujij

ezystose krwi. Zbadatem osiem skieletow rozmaitych gatunkow mtvnkdvy ; z wv-

j^tkiem jednego niezupetnego i w^tpliwego egzemplarza wszystkie posiadaly

tylko po siedem iteber, gdy tyraezasem gotgb skalny ma ich osiem.

1 Podrasa: Perskie mlynki. — Otrzymalem bezposrednio z Persyi jednsj

par§ od The Hon. C. Murray, byty to ptaki mniejsze od dzikich gotgbi skal-

nych, prawie wielkosci gotebia zwyczajnego, biate i plamiste, na nogach nieco

opierzone; dzidb byl widoeznie krdtszy niz u gotebia skalnego: Mr. Keith

Abbott donosi mi, iz‘roznica w dtugosei dzioba tak jest mala, iz tylko wprawni

perscy araatorowie umiejg odroioiad te mlynki od zwyczajnych got§bi kraju

tego. Powiada mi on, ze latajq. w stadach bardzo wvsoko i dobrze mtyn-

kujg. Niektdre dostaj^ niekiedy zawrotu i spadaja na ziemi§; pod tym wzgl§-

dera podobne sq. one do niektdrych naszyeh mtynkdw.

2 Podrasa: Lotan lub Lowtan. indyjskie mlynki. Ptaki te posiadaja je-

den z najdziwniejszych odziedziczonych zwyczajdw czyli instynktdw, o ktdrych

kiedykoiwiek styszano. Egzemplarze przyslane mi z Madras przez Sir W.Elliota

s$ biale, na nogach mato opierzone, pidra na gtowie tnaja odwrdcone i sg uieco

mniejsze od goi^bi skalnych lub domowych. Dzidb jest stosunkowo nieznacz-

nie krdtszy i raezej cienszy niz u gol^bia skalnego. Jesli ptakiem lekko wstrza-

sn%c i postawic go na ziemi§, zaezyna on natychmiast mtynkowad gtowg w tyl

i czyni to tak dlugo, dopdki go sig nie poduiesie i nie uspokoi, ktdra to cere-

moni§ odbywa si§ zwykle w taki sposdb, 2e golebiowi dmucha sig w twarz,

jak gdyby dla zbudzenia jakiej osoby ze stanu hypnotyeznego lub mesmeryez-

nego. Zapewniano, ie jesli gotebia nie podniesd, kula si§ on. po ziemi a& do

smierci. Istnieje wielka ilosd dowoddw, dotyczacych tych dziwnych wtasci-

wosci. Co jest jednak dziwniejsze to okolicznosc, iz obyczaj ten jest

scisle odziedziczany od r. 1600; albowiem w „Ayeen Akbery“ *) rasa ta jest

’) Angielski pizektad F. Gladwina , 4 wydanie T. I. Spos6b iycia mtyoka Lotana

je«t tei opisany w wyiej vrzmiaukowanem dziele perskiem, kt6re zjawito si; przed 100
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wyraznie opisana. Mr. Evans w Londynie trzymat par? tych got?bi, sprowa-

dzonych przez kap. Vigne. Zapewniat on mi?, ze widziat, jak mtynkowaty

w powietrzu w taki sam opisany wyzej sposob, jak przedtem na ziemi.

Tymczasem Sir W. Elliot pisze mi z Madras, i& powiedziano mu, te mtynkuj^

one wjtacznie po ziemi lub tez na bardzo malej wysokosci po nad zierai^.

Wspomiua on takze o innej pododmianie, zwanej Kalmi Lotan, ktora zaczyna

si? kulac po ziemi, gdy dotknac si? tylko laska szyi jej.

3 Podrasa: Pospolity mlynek angielski.—Pt&k ten ma zupetnie takie same

obyczaje, jak mlynek perski, lecz mlynkuje lepiej. Ptak angielski jest mniej-

szy nieco od perskiego. Dzidb wyraznie krdtszy. W pordwnaniu z gol?biem

skalnym i stosownie do wielkosci ciata dziobjest o 0,15 do 0,2 cali krdtszy,

lecz nie cienszy. Istnieje kilka odmian mlynka pospolitego, a mianowicie: ty-

saki, brodacze i mtynki holenderskie. Te ostatnie chowatem 4ywe. Posiadaj%

one rozmaicie uformowane glowy, dlugie szyje i opierzone nogi. Mtynkuja

one w stopniu nadzwyczajnym. Mr. Brent *) zauwazyt: „po kilku sekundach

zaczynaja one ratynkowad gfowij w tyl, robiqc jeden, dwa lub trzy obroty na-

raz. Tu i owdzie ptak zaczyna si? szybko obracac, kr?c$c si? jak os; czesto tra-

c% jeduak rbwnowag? i spadajtj. niezr?cznie, przyczem ranisj si? niekiedy, ude-

rzaj^c si? o przedmioty postronne".

Otrzymatem z Madras kilka egzemplarzy pospolitego mlynka indyjskiego,

ktdre nieznacznie tylko rdznily si? dlugosciq. dziobdw swoich. Mr. Brent

przyslal mi martwy egzemplarz „mlynka domowego" 2
),

odraiany szkockiej,

ktbra nie rdini si? od mlynka pospolitego ani wygl^dem ogdlnym, ani tez ksztal-

tem dzioba. Mr. Brent przytacza, ze ptaki te zaczynaja zwykle mtynkowac,

gdy tylko umiejq, latad. Maj^c trzy miesi$ce wieku, umieja dobrze mlynkowad,

lecz silny tez posiadaja. lot; w piatym lub szdstym miesi^cu mlynkum dosyd

silnie, a w drugim roku, z powodu iz mlynkuje bardzo silnie i to blisko po-

wierzchni ziemi, zazwyczaj zupetnie przestaja latac. Niektdre lataj% groma-

dnie i mlynkuje prawidtowo co stop Kilka, at wreszcie w skutek zawrotu gto-

wy i wyczerpania spuszczaja si? na ziemi?. S$ to tak zw. mtynki powietrzne

i w ciagu minuty wywracaj^koziolka 20 do 30 razy, zawsze zr?cznie i udatnie.

Posiadam czerwonego got?bia, ktorego obserwowalem dwa do trzech razy z ze-

garkiem w r?ku i naliczylem przytem, jak wywrdcitkoziolkaz rz?du czterdziesci

razy w ciagu minuty. Inne mtynkuja od^zielnie. Naprzdd wywracaj% jednego ko-

ziofka, pdzniej dwa, a wreszcie staje si? to ciqglem kulauiem, przyczem lot

ustaje; gdy lec$ tylko kilka stdp, wywracaj^ kozta i tocz% si?, poki ziemi nie

dosi?gnq,. Widzialem, jak jeden zabit si? w ten sposdb, inny zndw nog? zla-

mat. Liczne wywracajsj kozly tylko na wysokosci kilku stop po nad ziemitj,

a przelatujac w poprzek przez gol?bnik wywracaj^ si? dwa lub trzy razy. Na-

zywaj^ si? mtynKami domowemi, poniewaz w domu mtynkuj%.

Akt mlynkowania zdaje si? zupetnie nie podlegad ich kontroli; jest to

ruch niezale^ny od ich woli, ktdremu, jak sie zdaje, staraj% si? one przeszko-

dzid. Widzialem, jak ptak usitowat niekiedy wzniesd si? na jeden lub dwa

laty. Nn6wczas Lotany byly zwyklo biale. Mr. Blyth opisuje ptaki te w Annali and

Mag. of nat hist. vol. XIV, 1847 str. 104. Powiada on, 4e moina widaied ptaka tego

w Kalkncie u kaidego handlarza ptactwa.

*) Journal of Horticulture 22 oct. 1861, s. 76.

*) P. opi* mlynka domowego, cbowanego w Glasgow w Cottage Gardener, 1858,

s. 285, a takie prac? Mr. Brenta w Journ. of Horticultur 1861, p. 76.
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yardy, przyczein ci^gnelo go cos w'tyl, gdy|tymczasem ptak sam widocznie si§

wysilat, aby naprzod leciec. Nagle wystraszone lub tet do obcego przeniesio-

ne miejsca, sq, one zdaje si§, mniej uzdolnione do lotu, anizeli wtedy, gdy spo-

kojnie siedza w zwyktym gol§bniku.

Te mlynki domowe ro2nif| si§ od Lotandw czyli mlynkow zieranych in-

dyjskich tem, ze nie potrzeba nierai wstrz^sac, aby zaczgly mlynkowac. Rasa

utworzyla si§ prawdopodobnie przez to, it wybierano do hodowli najlepsze

ze zwyklych mlynkow. Mozliwem jest jednak, ze niegdys krzyzowano ja

z ras% Lotan.

4 Podrasa: Mlynki krdtkoglowe. — Sa to dziwne ptaki i stanowia staw§

i dum§ wielu amatordw. Bardzo krdtki, ostry i stoikowaty dzidb i stabo

rozwini^ta skdra po nad nozdrzami wyrbinia je od typu gol^bi. Gtowa jest

prawie kulista, z przodu pionowa, tak it niektorzy hodowcy *) powiadaja „glo-

wa podobna jest do wisni ze stercz%cem w niej j^czmiennem ziarnem“. Jest to

najmniejszy gatunek gotebi. Mr. Esquilant posiadal blgkitnego lysaka dwu-

letniego, ktdry zanim sie karmic zacz^t wazyl 6 uncyj 5 drachm; z dwdch in-

nych kazdy wazyl po 7 uncyj. Widzielismy, ze dziki gol%b skalny waiyl

14 uncyj i*2 drachmy, a gol^b Runt 34 uncyj i 4 drachmy.

Krdtkoglowe mlynki majq. dziwna, pionowsj postaw§ z wystajijcij piersitj,

opuszczonemi skrzydtami i bardzo matemi nogami. Dlugosc dzioba od wierz-

cholka az do opierzonej nasady wynosila u typowego ptaka 0,4 cala; u dzikie-

go gol^bia skaluego dlugosc byla dokladnie dwa razy wi^ksza. Poniewai

mlynki te posiadaj^ ciala krbtsze niz dzikie gol^bie skalne, powiuny zatem

miec rdwniefc krdtsze dzioby. Lecz w stosunku do wielkosci ciala dziob jest

o 0,28 cali za krdtki. Dale/, nogi ptaka tego byly faktycznie o 0,45 cala, a sto-

sunkowo o 0,21 cala krbtsze niz u golgbia skalnego. Palec srodkowy ma tyl-

ko dwanascie lub trzynascie tarczek, zamiast czternastu lub pi§tnastu. Nieraz

znajduje sie tylko dziewigc zamiast dziesi^ciu lotek pierwszego rz^du. Usz.a-

chetnione krdtkoglowe mlynki utracily prawie zdolnosc mlynkowania, posia-

damyjednakkilkaautentycznych dowoddw, ieniekiedy wyvvracaja one koziolki.

Istnieje kilka pododmian: lysaki, brodacze, „Mottles“, i mlynki migdalowe.

Te ostatnie z tego wzgl^du zasluguj$ na uwag§, iz osi$gaj$ zupelue ubarwie-

nie nie wczesniej, jak zmieniwszy trzy czy cztery razy upjerzenie swoje. Mamy

Co si§ tyczy wreszcie calej grupy mtynkdw, niepodobua wymyslec pel-

niejszego szeregu, od tego, jaki ulozylem, a mianowicie: od got^bia skalnego,

przez perskiego, Lotan, rntynka pospolitego at do owego dziwnego krbtko-

glowego ptaka.

Wprost na zasadzie cech zewn^trznych iaden ornitolog nie pomiescitby

tego ostatniego w jednym rodzaju z gofybiem skalnym. Rd^nice wyst§pujqce

pomi§dzy odazielnemi stopniami tego szeregu sfj wi^ksze nit te, jakie istnieja

pomi^dzy zwyczajnemi got^biami skalnemi (c. livia) z rdznych krajow.

VIII rasa: indyjski szorstkopi6r (Indian Frill-Back). Dziob bardzo

krdtki-, piora odtvrocone.

Sir W. EUiot przyslal mi egzemplarz ptaka tego w alkoholu z Madras.

R62ni on si§ malo od szorstkopidra, cz^sto w Anglii wystawiauego. Jest to

>) J. M. Eaton, Treatise on Pigeons, 1852, s. 9.

*) 1. M. Eaton, Treatise, etc. wyd. 1858, s. 76.
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maty ptak, mniej wi?cej wielkosci zwyczajnego mtynka, lecz posiada dzidb po-

dobny we wszystkich stosunkach do naszego krdtkogtowego mtynka. Dziob

wymierzony od wierzchotka az do opierzonej nasady posiadat dtugosei tylko

0,46 cali. Piora na catem ciele sa odwrocone i k?dziorowate. Gdyby ptak

ten napotykat si? w Europie, uwazatbym go tylko za potworna odmian? naszych

uszlachetnionych mtynkdw. Poniewaz zas mtynki krdtkogtowc nie znane s$

w Anglii, to s^dz?, be nalezy go uwazac za odmienna ras?. Prawdopodobnie
jest to rasa, ktora Hasselquist w r. 1757 widziat w Kairo i o ktdrej mowi, be

przywiezion% zostata z Indyj.

IX RASA: JAKOBI&SKIE GOEEBIE CZTLt PERUKOWCE (Jacobin, Zopf albo

Periickentanbe; nonnain). — Piora na grzMecie tivorzq rodzaj czepca; skrzydla

i ogon dlugie; dziob umiarkowanie kroiki.

Gotgbia tego moina poznac natychmiast po czepcu, ktdry obejmuje cat$

prawie gtow? i pod szyjq, si? wi^ze. Czepiec zdaje si? stanowic tylko rozro-

sni?te i odwrocone pidra grzebienia tylnej cz?sci gtowy, ktdry wspolny jest

wielu pododmianom i ktory u gorsetnika (Latztaube) *) zajmuje srodek pomie-
dzy czepcem i koron% pidr. Piora czepca s% wydtuzone; sfatdowane skrzydfo

gof?bia jakobinskiego, pomimo, iz jest on ptakiem nieco mniejszym, posiada

0 l 1
/* cala wi?cej dtugosei, niz u got?bia skalnego. Jesli dtugosc ciata bez

ogona uwazac jako skal? pordwnania, w takim razie skrzydto sfatdowane (pro-

porcyonalni8 do skrzydet got?bia skalnego) bytoby o 2*/4 cala za dtugie, a oba
skrzydta od wierzchotka do wierzchotka o 5\ 4 cala za dtugie. Ptak ten

jest bardz t spokojny, lata i porusza si? rzadko, jak to zauwazyli Bechstein

1 Riedel w Niemczech 2
). Ten ostatni autor wspomina tei o dtugosei skrzydta

i ogona. Dzidb w stosunku do wielkosci ciata jest blisko o 0,2 cala krotszy

ni£ u got?bia skalnego. Wewn?trzna szczelina g?bowa jest jednak znaeznie

szersza.

IV G R U P A.

Ptaki grupy tej charakteryzuj$ si? tem, ze pod kaidym wzgl?dem, szcza-

gdlniej zas pod wzgl?dem budowy dzioba, podobne s$ do got?bia skalnego.

Got^b-b?benek tworzy jedyn%, dobrze okreslon^ ras?. Z licznych innych pod-

ras i odmian przytocz? tylko niektdre z najbardziej okreslonych, ktdre sam wi-

dziatem i zywe hodowatem.

X rasa bebenek ( Trumpeter; Trommeltaube-, Pigeon Tambour, glouglou).

Pqczelc pior jrrzy nasadzie dzioba zakrzymony ku przodowi; nogi silnie

opierzone; glos nader moisty; wielkosciq ciala przewyzsza gotybia skalnego.

Jest to rasa scisle ograniezona; gtos niepodobny do gtosu zadnej innej

rasy. Gruchanie szybko bywa powtarzane i trwa kilka minut, zt^d nazwa —
b?benek. Ras? t? charakteryzuje p?czek wydtu£onych pidr, zakrzywionych

') Neumeister, Tanbenzucht, Tab. 4, fig. 1.

*) Riedel, Die Taubenzncht, 1824, a. 26. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands. Bel.

IV, a. 86, 1795.

Dzieta Karola Darwina.—ZmiennoJc zwierz^t i roMin. T. L 16
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naprzdd po nad nasada dzioba, a nie istniej^cych u zadnej ianej rasy; nogi ich

tak g?sto opierzone, 2e wyglqdaj^ prawie jak mate skrzydta. Jest on wi?k-

szy od got?bia skalnego, lecz dziob jego ma stosunkowo prawie takij sam$ wiel-

kosc; nogi sej, raczej krotsze; rasa ta byta juz catkowicie rozwinieta za czas6w

Moora (1735). Mr. Brent przypuszcza, ze istniejfj. dwie rd2ne odmiany co do

wielkosci.

XI rasa: Pod wzglqdem budowy nie rozni siq prawie niczem od golqbia

skalnego (c. livia).

1 Podrasa: Synogarlice (Laughers, Lachtauben). Wielkosc mniejsza niz

u golqbia skalnego, glos bardzo swoisty. — Poniewaz ptak ten podobny jest do

got?bia skalnego pod kazdym wzglqdem, jakkolwiek jest mniejszy, nie uwa-

fcatbym go jednak za godnego wspomnienia, gdyby nie dziwny jego gtos—ceeha,

ktdra zdaniem ogdtu u ptakdw rzadko ulega zboczeniom. Jakkolwiek gtos sy-

nogarlicy bardzo si? rd*ni od gtosu bebenka, jednakze jeden z inoich b?ben-

kdw wydawat zwykle pewien ton, podobny do dzwi?ku synogarlicy. Trzyraa-

tem dwie odmiany synogarlicy, ktdre tem tylko roznity si? pomi?dzy soba, ze

jedna z nich posiadala korone z pidr. Gatunekgtadkoglowy, ktdrego posiadame

zawdzieczam upizejmosci Mr. Brenta, obok zwyktych dzwi?kdw gruchat w spo-

sob szczegolnie przyjemny, ktory tak mnie jako tez Mr. Brentowi przypominat

w wysokim stopniu dzwi?ki turkawki. Obie odmiany poehodzity z Arabii; ju£

Moore znat ras? t? w r. 1735. 0 pewnym got?biu, ktdry mint zwyczaj wyma-

wiania Yak-roo znajduje si? wzmianka w r. 1600 w „Akbery“; stanowit on za-

pewne te rase. ,r . • , . .

Sir W. Elliot przystat mi tei got?bia z Madras, zwanego Yahui; pochodzi

on podobno z Mekki i nie rdzni si? wyglijdem od synogarlicy. nWydaje on m-

zki melancholiczny gtos, jak Yahu, co czesto powtarza“. lahu, Yahu znaczy

0 Boze, o Boze“, a Sayzid Mohammed Musan powiada w rozprawie napisanej

mniej wiecej przed 100 laty, ze ptakowi temu nie pozwala si^ latac, albowiem

powtarza on imi? Bozkie. Jednakie M. Keith Abbott donosi mi, ze gofijb po-

spolity w Persyi zwany jest Yahu. „ , A

2 Podrasa\ Szorstlcopior (Common-Frill-Back; Strupptaube). Dziob me-

co dluzszy niz u golqbia skalnego;
piora odivrocone. — Jest to znaczuie wi?kszy

ptak nii go tab skalny, z dziobem nieco dtuiszym w stosunku do wielkosci cia-

ta (t. j. diuzszym prawie o 0,04 cala). Pidra. szczegdlniej na pokrywach skrzy-

del, posiadaja wierzcholki wzniesione ku gdrze i ku grzbietowi.

3 Podrasa: Mniszki (Nuns, Nonnen, Pigeous-coquilles). Te eleganckie

ptaki mniejsze sa od got?bia skalnego, dzidb jest faktycznie o 0,17 cali,

a w stosunku do wielkosci data o 0,1 cala za krdtki mi u got?bia skalnego,

jednakze tej samej jest grubosci.
, . , , . ,

.

U mtodych ptakdw tarczki na stopach 1 palcaeli s% po wi?kszej cz?sci

otowiano czarne; jest to dziwna cecha (jakkolwiek w mmejszym stopniu zauwa-

zono ja takze u innych ras), poniewaz barwa ndg ulega tylko bardzo matym

zboczeniom u wszystkich ras w stanie dorostym. Przy dwdch lub trzech oko-

licznosciach naliezytem tylko trzynascie lub czternascie pidr w ogome. lo sa-

mo zdarza si? tei u ras mewiele si? rozniqcych, a zwanyeh gotebiami hetmowe-

mi („Helmets“). Mniszki s^ symetrycznie ubarwione zjednakowo ubarwionti

glowa, lotkami pierwszego rz?du i ogonem, a mianowicie barwy czarnej lub

czerwonej, podezas gdy reszta ciata jest biat%. Rasa zachowata te same cechy

od czasu Aldrovandiego t. j. od r. 1600. Z Madras otrzymatem ptaki prawie

tak samo ubarwione.
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4 Podrasa: Golqbie plamiste (Spots, Blasstauben, Pigeons hearts). Ptaki

te nieznacznie przcwyzszaja wielkosci% swojq gol?bia skalnego, wszystkie wy-

miary dziobu ich sa nieco mniejsze, a nogi sa takze stanowezo mniejsze; gol?-

bie te sq symetrycznie ubarwione, z plamq na czole, z jednakowo zabarwionym

ogonem i sterdwkami i resztij ciaia bialq. Rasa ta istniala juz w roku 1576 *);

a w r. 1/35 Moore zauwa*yl, ze zachowuje ona czystosd krwi, jak to jeszcze do

dzis dnia ma miejsce.

5 Podrasa: Golqbie jaskolcze (Swallows, Schwalben-Tauben). Wymie-

rzone od wierzehotka jednego skrzydla do drugiego, lab tut od konca dzioba

do konea ogona, ptaki te przewyzszaja wielkosciq swa gol?bia skalnego. Cialo

ich jest jednak znacznie mniej kr?pe, nogi i stopy sa mniejsze. Dziob tej sa-

mej prawie dlugosci, lecz uieco slabszy; pod wzgledem wyglqdu ogdlnego ro-

si§ jednak znacznie golqbie te od got^bia skalnego. Gtowa i skrzydla sa

tej samej barwy, reszta ciaia— biala. Lot ich jest podobno szczegdlny. Jest

to, zdaje si§, nowsza rasa domowa, ktora powstala jednak przed r. 1795, albo-

wiem Bechstein juz j% opisuje.
.

Oprdcz wymienionych tu ras niedawno istnialy lub tei dzis jeszcze lstnie-

j% w Niemczech i we Fraucyi trzy albo cztery inne bardzo rdisne gatunki. Po

pierwsze: Karmelita czyli Carme-Pigeon, ktorego nie widzialem. Ma on by<5

nieznacznej wielkosci, z krdtkiemi nogami i nadzwyczaj krotkim dziobem.

Powtore „Finnikin“ ktory wyginql obecnie w Anglii. Wedlug praey Moora

2

)

napisauej w r. 1736, posiada! on p?czek pior na tyle glowy, ktdry si?gat az do

grzbietu, na podobienstwo grzywy konskiej. „Gdy samiec roznami?tnia si?,

wzlatuje po nad gol?bic? i okr?ca si? dokola niej trzy lub cztery razy, uderza-

j^c skrzydlami, pbzniej odwraca si? i okr$2a j§ tyleA razy w kierunku przeci-

wnym“. Wierciel (Turner, Dreher) „obraca si? tylko w jednym kierunku pie-

szczac si? z samiczksj*. Nie wiem, ezy moina si? spuscic na te niezwykle da-

ne; w odziedziczanie jakiegob^dz obyczaju mozemy wierzyc na zasadzie tego,

co widzielismy u ziemnego mlynka mdyjskiego. Boitard i Corbie opisuj% go-

l?bia s
), ktdry posiadal szczegdlny zwyczaj icglowania w powietrzu przez

dluzs/y czas, bez uderzania skrzydlami, jak ptak drapie^ny. Od czasu Aldro-

vandiego. t. j. od r. 1860 at do naszych czasdw panowaio i panuje nadzwyczajne

zamieszanie w opisach, dotyczacych gol?bi: „Draijers“, „Smiters“, „Finnikins“,

„Turners“, „Claquers“ i innych, z ktdrych wszystkie zastugujsj, na uwag? przez

sw6j sposob latania. Mr. Brent donosi mi, te widziat w Niemczech jednq.

z tych ras, u ktorej skrzydla byly poranione w skutek cz?stego uderzania nie-

mi; nie obserwowal jednak lotu ich. Stary wypchany egzemplarz Finnikina

w muzeum Brytahskiem nie przedstawia cech scisle okreslonych. Po trzecie

w niektorych rozprawach znajdujemy wzmiank? o swoistym gol?biu z rozdwo-

jonym ogonem, a poniewait Bechstein

4

)
rysuje i opisuje ptaka tego, jako „po-

siadaj^cego ogon, przypominaj^cy zupelnie ogon jask61czy“, musial on wi?c

istniec kiedys; Bechstein bowiem by! zbyt dobryin przyrodnikiem, aby m6gl

pomieszab jakibqdz odmienny gatunek z gol?biem domowym.
Wreszcie w towarzystwie Philoperisteron w Londynie 6

)
wystawiono go-

l?bia nadzwyezaj dziwnego, „ktdry iqczyt blado czerwone ubarwienie z gtowij

l
) Willoughby, Ornitology, edit, by Ray.

*) J. M Eaton, Wydanie Moora (1858) s. 98.

*) Pigeon Patu Plongeur: „Les Pigeons* etc. s. 166.

4
) Naturg. Deutscblands. Bel. IV, s. 47.

s
)

W. P. Tegetmeier, Journal of Horticulture ‘20 stycznia 1863, s. 58
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sowacza lub golgbia Barb i ktdrego cech§ najbardziej uderzajqcq stanowita
niezwykta dtugosc sterdwek i lotek

;
te ostatnie krzyzowaly sie po za ogonem

i nadawaty ptakowi wyglqd olbrzymiego jezyka lub tez dlugoskrzydlego
jastrz§bia“.

Mr. Tegetmeier donosi ini, be ptak ten waiyl tylko 10 uncyj; od konca
dzioba do konca ogona posiadat on tylko 157a cala, od jednego wierzcholka
skrzydla do drugiego 327a cala. Dziki zas gotqb skalny wazy 14Va uncyj,
a od konca dzioba do konca ogona posiada 15 cali, od wierzcholka do wierz-
cholka skrzydla 26*/* cala.

Opisatem wszystkie znane mi got§bie domowe i dotqczytem opis niektd-

rych, spuszczajqc si§ na innych autordw. Ugrupowalem je w cztery skupienia,

by wykazad stopien ich pokrewienstwa i rd^nicy, lecz trzecia grupa jest sztu-

cznq. Gatunki przezemnie zbadane tworzq jedenascie ras, zawierajqcych roz-

maite podrasy, a nawet te ostatnie przedstawiaja rdznice, ktorym z pewnosciq

nadanoby wartosc gatunkowa,|gdyby obserwowano ptaki te wstanie naturalnym.

Podrasy zawieraja takze liczne odmiany scisle dziedziczue. W ogdle musi za-

tem istniec przeszto 150 gatunkow, jak to ju£ wyzej zauwazono, ktore ro2nia

si§ cechami, bardzo malego znaczenia. Liczne rodzaje golebi ( Columbidae),

przyjmowane przez ornitologdw, nie rdznia si§ pomiedzy sobq pod 2adnym wa-
iniejszym wzgl^dem. Jesli uwzglgdnimy to, wqtpic nie bedziemy, ib liczne

formy domowe z najsilniej scharakteryzowanych, bylyby ugrupowane w pi§c

conajmniej nowych rodzaj dw, gdyby znalezione zostaty w stanie dzikim. Tak

np. utworzonoby nowy rodzaj dla uszlachetnionego wolaka angielskiego, inny

rodzaj dla golebi pocztowych i Runt; ten ostatni stanowilby rodzaj bardzo

rozlegty, obejmowatby bowiem pospolite hiszpanskie got^bie Runt, Tronfo oraz

uszlachetnione angielskie pocztowe.

Zraiennosc indywidualna; zboczenia dziwnego rodzaju.

Rozpatrzone dotad rdznice sq charakterystyczne dla rozmaitych ras.

Istniejq wszelako inne rdznice, ograniczajqce si§ do oddzielnych osobnikdw lub

tez cz§sto wyst^pujqce upewnychras, dlaktdrych nie s^jednak charakterystycz-

ne. Te rditnice indywidualne posiadajqznaczenie, poniewait w wi§kszosci wypad-

kdw utrwalone zostaty przez zdolnosc wyborczq czlow’ieka i nagromadzane tak,

ze istniejqca rasa mobe byd znacznie zmodyfikowanq, a nowa utworzonq. Ama-

torowie uwzgl^dniajq tylko takie nieznaczne rdznice, ktdre z zevvnqtrz sq wi-

doczne oraz utrwalajq je przez dobor. Jednakfce cala organizacya tak jest z so-

bq zwiqzana przez wspdtczynnosc wzrostu, be zmiana w pewnej cz^sci wywo-

luje cz^sto przemiany innych cz§sci. Dla naszego celu modyfikacye wszelkiego

rodzaju majq jednakowq donioslosc, a te ktdre dotyczq jakiejbqdz czgsci, zwy-

kle nie zmieniajqcej si§, sa wazniejsze nii zboczenia w jakiejbqdz czgsci bardzo

zraiennej. Dzis kazde widoczne zboczenie w charakterze rasy dobrze okredlo-

nej bywa zarzucane i uwazane za niedobre. Nie wynika jednak z tego wcale,
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aby w ezasacb wczesniejszych, zanim jeszcze utworzone zostaty scisle okreslo-

ne rasy domowe, zarzucano podobue zboczenia. Przeciwnie, starano si^ moze

zachowac je, poniewaz przedstawiaty nowosc i wtedy to gromadzono je zapewne

przez proces nieswiadomego doboru, jakto jeszcze pozniej wyrazniej zobaczymy.

Przedsi^wzialem u roznych ras liczne pomiary rozmaitych cz§sci ciata

i zaledwie znalaztem, aby byty one catkiera jednakowe u ptakow tej samej rasy.

Przeciwnie, rdinice sa wi^ksze, anizeli zwykle zuajdujemy u dzikich gatunkow.

Zaczynam od lotek pierwszego rz^du i sterowek. Wspomnrj wszakze naprzod

poniewaz niektorzy czytelnicy nie znaja, bye moze, faku tego— iz ilosc pierw-

szyeh lotek i sterdwek jest u dzikich ptakdw po witjkszej cz^sci stnta, co nie-

tylko charakteryzuje rodzaje lecz nawet rodziny cate. Jesli sterowki sa nie-

zwykle liczne. jak np. u tab§dzia, ulegaja one wtedy czgstym zboczeniom co do

liezby; nie stosuje sig to jednak do roznych gatunkow i rodzajdw gofybi, ktdre,

o ile mi wiadomo, nie posiadaj^ nigdy mniej ni£ dwanascie lub wi^cej nad sze-

scascie sterowek, a liezby te charakteryzuja z rzadkierai wyjsjtkami cate

podrodziny *). .,

Dziki gotab skalny posiada dwanascie pidr ogonowych; jak widzielismy,

u pawikdw liezba ich waha si§ od 14 do 42; u dwdeh mtodycb ptakdw w tern

w tern samem gniezdzie naliezytem 22 i 27 pior. Wolaki otrzymuj% bardzo

czesto nadmierne sterbwki, a przy rd^nveh okolicznosciach widziatem

u wtasnych moich ptakow czternascie lub pi^tnascie sterowek. Mr. Bull po-

siadat egzemplarz z 17 piorami ogonowemi, ktdry zbadal Mr. Yatrel
;
posia-

datem mniszkg z trzynastu, inn% zas z czternastu piorami ogonowemi, a u pe-

wnego got^bia hetmowego—rasy, kt<5r% zaledwie odrdznid mozna odmniszka na-

liczylem pi§tnascie, a slyszatem tez o innych podobnych przvktadach. Z dru-

giej zas strony Mr. Brent posiadat dragona, ktory przez cate £ycie nie miat ni-

gdy wiecej nad dziesi§c sterdwek, a jeden z moich dragonow, pochodzjjcy od

Mr. Brenta, posiadat ich tylko jedenascie. Widziatem mtynka tysaka tylko

z dziesigeiu sterdwkami, a Mr. Brent obserwowat mtynka powietrznego z takfj

sam% iloscia sterowek, lecz takie innego z czternastu sterdwkaini. Dwa z tych

ostatnich mlynkbw, hodowane przez Mr. Brenta, byty godne uwagi: jeden —
poniewaz obie srodkowe sterowki rozchodzity si§ nieco, drugi—poniewafc dwa

zewn§trzne pidra byty o */
8 cala dtugie mt pozostate, tak ie w obu wypad-

kach ogon okazywat jakby dazenie do rozdwojenia si§, ale w kazdym razie roi-

nemi drogami; a to wskazuje nam w jaki sposdb mogtaby si§ utworzyc rasa

o ogoniejaskdtezyra (jak opisana przez Bechsteina) drog% starannego doboru.

Co si§ tyezy lotek pierwszego rz§du, to liezba ich u gotjjbi (
Columbidae),

o ile mogtem si§ przekonad, jest zawsze dziewi^c lub dziesi^c; u got^bia skal-

nego znajduje si? ich dziesi^c. Znalaztem wszakze nie mniej jak osiem mtyn-

kow krdtkogtowych z dziewi^ciu tylko lotkarai, a na liczb? t§ zwracajsj uwag§

amatorowie, poniewa# obecnosd dziesi§ciu biatych lotek stanowi jeden z naj-

wafcniejszych punktow, charakteryzujfjcych krdtkogtowe mtynki tysaki.

Mr. Brent posiadat jednak mtynka powietrznego (nie krdtkogtowego), ktory

miat na obu skrzydtach jedenascie lotek pierwszego rz<jdu. Mr. Corker dosko-

i) Coup d’oeil sur l’ordre des Pigeons, par C L. Bonaparte (Comptes rendus)

1864 -65. Myth (Annals of nat. hist. vol. XIX, 1847, s. 41) wspomina jako o szczegil-

nym fakeie, it z dwich bliako spokrewnionych gatnnkiw Ectopides jeden miat czternaicie

sterowek, inny, pitnoeno amerykaAski got$b w^drowny, tylko licsb? zwykt^—dwanaSeie.
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naty hodowca cennych got^bi pocztowych, zapewnia mi§, iz niektore z jego

ptakdw posiadaly na obu skrzydtach jedenascie lotek pierwszego rz^du. U dwdeh
wolakdw widzialem ua jednern skrzydle jedenascie. Trzej amatorowie golgbi

zapewniali mi§, iz widzieli u Seanderoons dwanascie; poniewaz zas Neumeister
twierdzi, ze u pokrcwnego florenckiego got^bia Runt srodkowa lotka bywa
czesto podwojn^ — liczba dwanascie powstala wi^c moze przez to, iz dwie
z dziesi^ciu pierwszych lotek posiadaly kazda po dwiestosiny najednem pidrze.

Lotki arugiego rzgdu trudno liezyc; liezba ich waha si§ jednak, o ile si§

zdaje, od dwunastu do pietnastu. Dfugosd skrzydel i ogoua w stosunku do
ciala, a skrzydel w stosunku do ogona z pewnosciq, ulega zboezeniom; zauwa-
£ylem to szczegdluiej u got^bi rasy Jakobinskiej. We wspanialym zbiorze wo-
lakow Mr Bulta dlugosc skrzydel i ogona wahala si§ bardzo i byla niekiedy

tak wielka, ie ptak^ zaledwie byly w stanie wyprostowac si§ zupetnie. W sto

sunkowej dlugosci pierwszej pary lotek pierwszego rz§du zauwazylern tylko

maly stopien zmiennosci. Mr. Brent donosi, ze wedlug jego spostrzezen postac

pierwszego pidra bywa nieco zrnieno^. Zmienuosc pod tym ostatnira wzgl^dem
jest bardzo mala, w pordwnaniu z tern, eo czesto zauwaive mozna u naturalnyeh

gatunkow got^bi.

W budowie dzioba znalazlem zuaczne rdznice u ptakow tej samej rasy,

jako tei u starannie hodowanych gol^bi jakobinskich oraz u b^benkow. U go-

igbi pocztowych wyst^puje czesto uderzajaca rozuica w stopniu zaostrzenia

i zakrzywienia dzioba. Ma to miejsce u wielu ras. Tak, posiadalem dwa sze-

regi czarnych gol^bi Barb, ktore uderzajaco rdznily sig pomigdzy sob% pod
wzgledem zakrzywienia szczeki gdrnej. U dwoeh gol^bi jaskotezyeh zauwa-
zylem znaczn$ rdinic§ w szerokosci g?by. Posrdd pawikdw pierwszorzgdnych

widzialem kilka ptakdw ze znaeznie "dtuzszij i cieiisz^ szyjtj, anizeli zwykle;

a mdglbym przytoczyc inne jeszcze wypadki analogiczne. Widzielismy, ze

gruezot lojowy u wszystkich pawikdw (wyjijwszy podras§ jawanska) zanikl;

a mog§ dodad, ze ta sklonnosc do zanikania jest dziedziczna, ie niektdre, jak-

kolwiek nie wszystkie mieszance pawikdw i wolakdw, nie posiadaly gruezotu

lojowego. U jednego golebia jaskolczego z pomiodzy wielu zbadanych prze-

zemnie oraz u dwdeh mniszkdw nie znalazlem wcale gruezolu lojowego.

Ilosc tarezek na palcach waha si§ czesto u tej samej rasy, a niekiedy obie

nogi tego samego osobnika rdznia si§ pomiedzy soba. Szkocki got$b skalny

posiada na palcu srodkowym pigtnaseie, a na tylnyra szesd tarezek; przeeiwnie

zas widzialem golebia Runt z szesnastu tarezkami na srodkowym i osmiu na

tylnym paleu oraz krdtkogtowego mlynka z dwunastu tylko i pi^ciu tarezkami

na tychie palcaeh. Golab skainy posiada zaledwie dostrzegaln^ skdr§ pomi§-

dzy paleami; leez posiadalem golebia plamistego oraz mniszka, ktdrycn skdra

pomiedzy obu wewn^trznemi paleami rozcisjgata si§ na 1

/i cala przed roz-

awojeniem.
Z drugiej zas strony, jak to pdzniej bliiej b^dzie wykazanem, gol^bie

z opierzonemi stopami posiadaja bardzo cz§sto podstawy zewn^trzuyeh palcdw

pol%czone skdr%. Posiadalem czerwonego mlynka, ktdrego gruchauie, nie tak

jak u innych mlynkdw, zblizone bylo do gruchania synogarlicy. Ptak ten ma
zwyczaj przechadzania si£ z podniesionemi i pigknie zgi^temi skrzydlami

w sposdb, jakiego nie widzialem u zadnego innego golebia. Nie mam co

mdwid o wlasciwych kazdej prawie rasie zboczeniach w wielkosci ciala, w ubar-

wieniu, w upierzeniu ndg oraz kierunku pior na tyle glowy. Vvspomn?

jeszcze o dziwnym mtynku 1
), wystawionym w pataeu krysztatowym i posiada-

>) Poultry Chronicle vol. Ill 1865, s. 82.
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j^cym nieprawidlowy grzcbien pior na gtowie, podobny do p^czka pidr na gto-
wie kogutdw polskich. Mr. Brent wychowat przypadkowo gof§bic§ jakobin-
sk$, ktdrej pidra udowe tak byly dlugie, ze az do ziemi siggafy, oraz gotebia,
ktdry posiadat t§ sam$ wfasciwosc w mniejszym stopniu; z awdch tych ptakdw
wychowat on inne, o podobnych cechach, wystawione pdzniej w Philoperis-

teron-Club. Wyhodowalem mieszanca gotebia z wtoknistemi pidrami i tak
krdtkiemi i niedoskonatemi skrzydtami i sterowkaini, ze ptak ani na jedna stop§
nie mdgl wzlecied w gdr§.

W upierzeuiu got§bi wyst^puja liczne dziwne i dziedziczne wlasciwosci.

Tak np. mtynki migdatowe otrzymuj% zupetne plamiste upierzenie nie pr^dzej,

jak po trzykrotnej lub czterokrotnej przemianie pior. Mtynek „jastrz%b“ jest

z poczatKu czarny i czerwono plamisty, jakby pr%zkowany
;
gdy jednak traci on

pierwsze upierzenie, staje sig prawie czarnym, po wi§kszej cz^sci z ogonem bt§-

kitnawym i czerwonem ubarwieniem na wewn^trznej blaszce lotek pierwszego

rz§du *). Ncumeister opisuje ras§ ezarnej barwy z bialemi pr^gami na skrzy-

dtach i z bialq, pdtksi§zycow$ plama na piersi. Plaray te po wi§kszej cz^sci

przed pierwszem zrzuceniem pidr rdzawo czerwone; lecz po trzeciem lub ezwar-

tem zrzuceniu upierzenia ulegajsj one przemianie; lotki i pidra na gtowie staja

si§ wtedy bialemi lub szaremi 2
).

Jest to fakt wielkiej doniostosci, a sqdz§, ze nie ma rnoze iadnego wyjsjt-

ku z tego prawidla, ii specyalne cechy, dla ktdrych kaida rasa domowa jest

ceniona, s$ zmienne. Tak np. u got^bi pawikdw liczba i kierunek sterdwek,

potoienie data oraz stopieii wstrz%sania cialem — stanowi^ punkty bardzo

zmienne; uwolakdw—stopien nadymania si^oraz ksztalt nad^tych woli; u got^bi

pocztowych—dtugosd, wazkosc i zakrzywienie dzioba oraz ggstosc brody; u miyn-

kow krdtkoglowych—krdtkosc dzioba, wypuktosd czota, oraz potozenie ogdlne*),

u mlynka migdatowego—barwa upierzenia; umlynkdw zwyczajnych—sposdb wy-

wracania koziolkdw; ugol^bi Barb— szerokosc i krdtkosc dzioba oraz ilosd pla-

tdw dokota oczu; u gol^bi liunt—wielkosc ciala, u mew—k^dziory, a wreszcie

u b^benka—gruchanie jako tet wielkosc p^czka pidr po nad nozdrzami. Cechy

te, rdfcne dla rozmaitych ras i zachowywane przez kulturg, s$ wszystkie bar-

dzo zmienne.

Co do cech rozmaitych ras istnieje jeszcze inny fakt interesuj^cy, a mia-

nowicie: ie cz§sto najsilniej wyst^pujq. one u samcdw. Jesli u got^bi poczto-

wych wystawid samcdw i samice w oddzielnych pomieszczeniach, mo2na wyra-

znie zauwazyc, ie platy u samcdw znacznie silniej s$ rozwini^te; jednakie wi-

dziatem got$bic§ pocztowa, nalezq,ca do Mr. Haynesa, ktora posiadata wiele

narosli. Mr. Tegetmeier donosi mi, ze z pomi^dzy 20 golebi Barb, znajduj^cych

) The Pigeon Book, by B. P. Brent 1859, e. 41.

Das Gauze d. Taubenzuchs s. 21 Tab. 1 f. 4.

*) A Treatise on the Almond-Tumbler, by J. M. Eaton 1852 s. 8 i na innych

miejscach.
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si? w posiadaniu P. H. Jonesa, po wi?kszej cz?sci tylko samce mialy naj-

wi?ksze brodawki oezne. Mr. Esquilant oswiadcza si? takste za tem prawidtem,

gdy tymczasem Mr. H. Weir, znawca pierwszorz?dny, watpi jeszcze nieco

o tern. Samce wolaki nadymaj^ wola swe znacznie silniej niz samice. Widzia-

tem jednak samic?, nalezsjca do Mr. Evansci, ktdra doskonale nadymata wole;

jest to jednak okolieznose niezwykta. Mr. Harrison Weir, zdolny hodowca

cennych gol?bi pawikdw, donosi mi, ie samey posiadajrj cz?sto wi?ksz% liczb?

sterowek niz samice. Mr. Eaton ') twierdzi, ie gdyby mlynek samiec i samica

jednakowej byli dobroci, samica kosztowalaby dwa razy wi?cej, a poniewaz go-

Igbie weiaz si? parz%, tak ie do ptodzenia potrzebna jest jednakowa ilosd obu

ptci, wynika z tego, ze wlasciwosci wybitne srj u samicy rzadsze mi u samca.

Co do rozwoju k?dzior<5w u mewy, czuba u got?bi jakobiriskich, p?czka pidr

u b?benka, obyczaju wywracania koziolkdw u mlynka—nie ma, zdaje si?. zadnej

rdznicy pomi?dzy samcem i samicy.

Przytocz? tu jeszcze jeden nieco odmienny wypadek. A mianowicie

we Francyi 2
)

istnieje odmiana mlynka, barwy winnej, gdzie samiec jest po

wi?kszej cz?sci czarno plamisty, samica zas nigdy. Dr. Chapuis zauwaiyt *)

takze, ze u pewnych jasno ubarwionych got?bi samce posiadaja pidra czarno

pr^ikowane, ktdrych pr^zki powi?kszaj% si? po kazdej nowej zmianie npierze-

nia, tak ze samiec staje si? wreszeie catkiem czarny. U got?bi pocztowych

ptaty tak na dziobie jako tez dokota oczu, a u gol?bi Barb tylko ptaty dokofa

oczu powi?kszaja si? z wiekiem. To wzmaganie si? cech z wiekiem a szczegdlniej

rdinica pomi?dzy samcem i samicy w rozmaitych przytoczonych wyiej punk-

tach—stanowi^ interesuj^ce fakta; albowiem u pierwotnego got?bia skalnego

nie ma iadnej rdinicy pomi?dzv obu ptciami w iadnym okresie iycia, a w ogdle

rzadko wyst?puj% rdinice takie w catej rodzinie gotebi.

Cechy osteologiczne.

W skieletach rdinych ras istnieje wielka rozmaitosd, a jesli nawet w pe-

wnych pojedynezyeh rasach pewne rdinice zjawiaj^ si? cz?sto, inue rzadko, nie

moina jednak powiedzied, aby jakakolwiekbadz rdinica byta absolutnie cha-

rakterystyczn% dla jakiejs okreslonej rasy. Zwaiywszy, ii wyraznie okreslone

rasy domowe utworzone zostaty gtdwnie przez umiej?tny dobdr ze strony czto-

wieka, nie moiemy si? spodziewad wielkich i statyeh rdinic w skielecie. Albo-

wiem amatorowie ani nie mog% widzied modyfikacyj w budowie wewn?trznej,

ani tell nie interests si? niemi. Nie powinnismy;tez oczekiwac iadnej przemiany

w skielecie, w skutek zmienionego sposobu iycia. Albowiem najrozmaitsze rasy

i) w p. m. a. 10.

*) Boitard i Corbid, Les Pigeon*, 1824 s. 178-

») Le Pigeon Voyageur Beige, 1865, *. 87.
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posiadaj^ wszelkie warunki do tych sauiych obyczajdw, a znacznie zmodyfiko-

wanym rasom me pozwala si§ swobodnie w^drowac i ktopotac si§ o zywnosd
w rdzny sposdb. Prdcz tego pordwny wujijc skielety gatunkow: Columba livia,

oenas, palumbus i turtur umieszczonych przez systeinatykow wdwoch lub trzech

rdinych, jakkolwiek spokrewnionych rodzajach, znajdujg, ie rdtaice sa bardzo
male, a z pewnosci% mniejsze, anizeli pomi^dzy skieletami najbardziej rdinych ras

domowych. 0 ile skielet

dzikiego gohjbia skalnego

zachowuje stalosd, nie mog§
0 tem s^dzic, poniewaz tylko

dwa zbadalem.

CzaszJca. — Oddzielne

kosci, szczegdlniej podsta-

wowe, Die rdini^ si§ ksztat-

tem swoim. Lecz cala cza-

szka wyrdinia si§ znacznie

u niektdrych ras pod wzgle-

dem wymiarow, konturow

1 stosunkowego kierunku ko-

sci, jak to widad z pordwna-

nia Fig. A, przedstawiaj$-

cej czaszko dzikiego gol^bia

skalnego, B— czaszkg krdt-

koglowego mtynka, C— an-

gielskiego golgbia poczto-

wego, oraz D — Bagadotty

(Neumeistera)•, wszystkie te

figury s% wielkosci natural-

nej i rysowane s% z boku.

U got^bia pocztowego

oprdcz wydluieuia kosci

licowych, przestrzeii poinio- n

dzy oczodolami jest stosun-

kowo nieco w§zsz$ nii u go-

!§bia skalnego. U Bagadotty

SZCZ^ka g(5ma jest dziwnie Fi&- 16 - C*as*ki gol^bie widziane z boku, wielko&ci

/akr/vwiona a kn4oi mio
nat - A — Dziki got^b skalny, B— Krotkogfowy mly-zaicrzywiona, a kosci rni§- nek, C—Angielski pocztowy go4b, D—Bagadotta.

dzyszcz^kowe stosunkowo

szersze; u mlyuka krotkoglowego czaszka jest bardziej zaokrfjgloua, wszystkie
kosci oczne bardzo skrdcone, a czolo oraz kosci nosowe prawie pionowe. Luk
jarzmowo-gdrno-szcz^kowy oraz kosc mi^dzyszcz§kowa tworzij prawie Iini§

prost§; przestrzeii pomi^dzy wystaj^cemi k^tami oczodoWw—wgl§bioua. U go-
l^bia Barb kosci mi§dzyszcz§kowe s^ bardzo skrdcone, a przednia ich cz^dd,

Dziela Karola Darwina.—ZmiennoM zwierz^t i roilin. T L 17
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podobnie jak dolna cz§sc kosci nosowych,?'jest grubsza niz u got§bia skalnego.

U dwdch mniszkdw wst?puj%ca gai^z kosci mi^dzyszez^kowej wblizkosci wierz-

cholka jest nieco zwgzona, a u ptakow tych, podobnie jak u kilku innych,

np. u got^bia plainistego,

grzebien potyliczny po-

wyzej otworu potyliczne-

go znacznie silniej wy-

stawat, niz u gol^bia skal-

nego.

U wielu raswszczg-

ce dolnej powierzchnia

stawowata jest stosunko-

wo mniejsza niz u got^bia

skalnego, a srednica pio-

nowa szczegolniej w ze-

wngtrznej cz^sci powierz-

chni stawowatej jest zna-

cznie krotsza. Czy nie

moznaby tego objasnid przez zmniejszone uiywanie

szez^k w skutek tej okolicznosci, iz wszystkim uszla-

chetnionym gol^biom dawano przez diugi czas poiywny

pokarm? U gol^bi Runt, pocztowych, Barb (a w mniej-

szyin stopniu u wielu innych ras) caty bok szcz§ki

w blizkosci konca

stawu jest w bardzo

dziwny sposob na

wewnfjtrz wygi^ty,

a gorny brzeg gal§-

zi szcz^ki dolnej wy-

gi?ty jestpo za srod-

kiem w podobnie

dziwny sposob, jak

to wynika z dol^-

czonych tu tigur,

w pordwnaniu ze

szcz§k$ gol^bia skal-

nego. To wygi^cie

gdrnego brzegu
szez^ki dolnej znaj-

duje sio widocznie

w zwiazku z dziwnie szorokfj szczelina g?bow^, jak% opisalismy u gol§bi Runt,

Barb i pocztowych. Wygi^cie to widziiny takze na zainieszczonej figurze,

przedstawiajacej glowe golgbia Runt z gory. Mozna tu zauwaiyd z kaidej

Fig. 18. Czaszka got$-

bia Bunt, widzianazgd-
ry; wielk. nat., z wy-
gietym braegiem prze-

dniej polowy szczgki

doluej.

Fig. 19. Szrz$ki dolne, widziane z

ku A— Goti)b skalny, B—Mlynek krot-

koglowy, C— Bagadotta.
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strony szeroka, otwart% przestrzen pomi^dzv brzegami szcz^ki dolnej oraz kosci

mi^dzyszcz^kowej. U got§bia skalnego oraz u kilku ras domowych brzegi

szczoki dolnej siegaja z kaidej strony az do kosci mi^dzyszcz^kowej, tak 4e

mi^dzy niemi nie pozostaje wolna przestrzen.

Zakrzywienie na ddl przedniej potowy szcz^ki dolnej waha si§ w stopnin

nadzwyczajnym u niektdrych ras, jak to widac na Fig. 19, gdzie A—przedsta-

wia gotebia skalnego, B—mlynka krotkogtowego, C —Bagadott§ Nmmeistera.

U niektdrych got^bi Runt zespolenie szez^ki dolnej jest dziwnie silnem. Niktby

na pierwszy rzut oka nie przypuszczat, aby szcz^ki dolne, tak bardzo si§ ro-

iniace pomi^dzy sobq. w przytoczonym wyiej punkcie, mogty do tego samego

naletec gatunku.

Krqgi. -Wszystkie rasy posiadaja 12 kr^gow szyjowych J
); lecz u gof§-

bia pocztowego Bussorah z Indyj dwunasty kr§g szyjowy zaopatrzony byt

w mate */4 cala dtugie zeberko z doskonatem podwdjnem zestawieniem.

Krqgi piersiowe (grzbietowe)—wyst$puj% zawsze w liczbie osmiu; u gote-

bia skalnego maj$ one wszystkie po osiem ieber. Osme zebro jest bardzo cien-

kie, siddme nie posiada wyrostka; u wolakdw wszystkie zebra s% bardzo szero-

kie, a w trzech skieletach z posrdd cztereck przezemnie zbadanych, osme zebro

bylo dwa a nawet trzy razy szersze niz u gotgbia skalnego, a siodma para po-

siadata wyrazne wyrostki. U wielu ras znajduje si§ tylko siedem par, jak to

znalaztem w siedmiu skieletach pomigdzy osmiu rozmaitemi mtynkami oraz

w wielu skieletach pawikow, mew i mniszkow. U wszystkich tych ras siddma

para byta bardzo mala i bez wyrostkdw, a pod tym wzgl^dem rdznita si$ ona

od tej samej pary zeber u gotebia skalnego. U pewnego mlynka oraz gol§bia

pocztowego Bussorah nawet szdsta para nie posiadata wyrostkdw. Dolne wy-

rostki drugiego krgga piersiowego wahajfj si§ bardzo w rozwoju swoim. Nie-

kiedy (jak u wielu, lecz nie u wszystkich mtynkow) wystaj% one tak silnie, jak

w trzeeim krggu piersiowym, a oba wyrostki tworzf| razem luk kostny. Stopien

rozwoju tuku, utworzonego przez wyrostki dolne trzeciego lub czwartego kr^gu

piersiowego waha sig takiie bardzo, podobnie jak wielkosc dolnego wyrostka

pi^tego kr$gu.

Got^bie skalne posiadaja dwanascie kr§gow krzyzoivych
,

ale u rdinych

ras zmienn^ bywa ich liczba, stosunkowa wielkosc i samoistuosd. U wolakdw

o bardzo wydluionych ciatach znajduje sig trzynascie, nawet czternascie, a jak

to zaraz zobaczymy, jeszcze wi^cej krggdw ogonowych. U got$bi Runt i pocz-

towych znajduje si§ po wi^kszej cz§sci normalna liczba dwanascie. U gotgbia

Runt i pocztowego Bussorah znajduje sig ich tylko jedeuascie. U mtynkow —
bywa jedenascie, dwanascie lub trzynascie kr§gdw krzyzowych.

>) Nie jestcm pevvien, czy dobrze oznaozylem rozne gatunki krpgdw. Widzp atoli,

ze rdini anatoruowie trzymajp sip pod tym wzglpdem rozmaitych prawidel; a poniewai

przy pordwnaniack utywam zawsze tych samych wyrated, nic to uie szkodzi.
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Erqgi ogonotve wyst^puja u gotebia skalnego w liczbie siedmiu. U pa-

wikdw, ktdrych ogony sa tak silaie rozwini^te, istnieje osiem lub dziewi§<5,

a w jednym wypadku byto ich, zdaje sie, dziesi^c. Sq one tutaj nieeo dtuzsze

nifc u gotebia skalnego, a ksztatt ich bardzo bywa zmienny. Wolaki maj$

takie 8 lub 9 kr§go\v ogonowych. U pewnego mniszka oraz u gotebia jako-

binskiego widziatem ich osiem. Jakkolwiek mtynki sa bardzo matemi ptakami,

posiadajq, jednak zawsze liczb^ normalnsj— siedem; podobnie tez got^bie pocz-

towe, wyjijwszy jeden wypadek, w ktoiym byto ich tylko szesc.

Nastgpujaca tablica mo2e postu^yd do przeglqdu i do wykazania cieka-

wszych dostrzezonych przezemnie zboczen w liczbie kr^gdw oraz ieber.

Got$b skalny
Wolak

Mr. Bulta
Mtynek, Toczek
holemierski

Got$b pocztowy
Bngsorah

Kr$gi szyjowe 12 12 12 12

12 kreg posiadal

mate iebro

Kr$gi piersiowe 8 8 8 8
Grzbietowe iebra 8

6 para z wyrost.,

7 bez wyrostkow

8

z wyrostkami

7

6 i 7 para
bez wyrostkbw

7

6 i 7 para
bez wyrostkbw

Kr?gi krzyzowe 12 14 11

Krfgi ogonowe 7 8 lub 9 7 7

Ogblna liczba kr^gow

.

39 42 lub 43 38 38

Miednica r<56ni si§ bardzo mato u rozmaitych ras, jednakze przedui brzeg

kosci biodrowej bywa niekiedy z obu stron nieco jednostaj-

niej zaokr^glony niz u gotebia skalnego; kosd kulszowa

bywa tak2e czgsto nieco bardziej wydtuzona. Wci^cie

(inicisura obturatoriaj bywa niekiedy, np. u wielu mtynkdw,

nieco stabiej rozwini§te ni4 u gotebia skalnego. U wi^kszo-

sci got^bi Runt ieberka ua kosci biodrowej bardzo siluie

wystaj$.

W kosciach konczyn nie mogtem znalezc iadnej rd-

inicy, wyjawszy proporcyonalnq, ich dtugosc; taknp. przed-

stopie u wolaka miato 1,65 cala dtugosci, u mtyuka krdtko-

gtowego zas tylko 0,95 cali; jest to rdinica wigksza od tej,

jaka wynikacby musiata naturalnie z roznej wielkosci ciat.

Dtugie nogi u wolaka, mate stopy u rntynka stanowi^ zas

punkty, na ktdre zwraca sig uwagg przy doborze sztucznym.

. U niektdrych wolakdw topatka jest prostsza, a u nie-
8k

k?6tk°o’g

B
f^”go

nka
ktdrych mtynkdw ma ona mniej wydtuiony wierzchotek

niz u gotebia skalnego. Drzeworyt Fig. 20, przedstawia

topatk^ gotebia skalnego (A) oraz rntynka krdtkogtowego (B). Wyrostki na

Fig. 20. t.opatki(Sca-

pulae) wielkoSci na-

turalnej, A—Gotebia
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wierzchotku kosci kruczej, t%cz$ce sig z kosciami oboj-

czykow (fureula), tworz% u niektorych mtynkdw do-

skonalsze zagtgbienie niz u golgbia skalnego. Uwo-
lakdw wyrostki te s% wigksze i rozmaicie uksztatto-

wane, a k$t zewngtrzny konca kosci kruczej, zestawiony

z mostkiem, jest czworok%tny.

Obie gatgzie obojczyka (fureula) rozehodza sig

u wolakow w stosunku do dtugosci ich mniej niz u go-

tgbia skalnego, a w miejscu zespolenia sq. mocniejsze

i ciensze. U pawikdw stopien rozchodzenia sig obu gatgzi

waha sig w dziwny sposdb. Na Fig. 21, B i C przed-

stawiaj^ obojezyki dwoch pawikdw, a widac, ze rozbieS-

nosc obu gatgzi w B jest jeszcze mniejsz^ niz w obojezy-

kach matego mlynka krdtkogtowego (A) podezas gdy

rozbieznosc w C rdwna sig rozbieznosci u gotgbia skal-

nego lub tei wolaka (D), pomimo, it ten ostatni jest pta-

kiem znaeznie wigkszym. Konce obojczyka, tam gdzie

zestawiaj$ sig one z kosciq, krncz$, s% bardzo zmienne

pod wzglgdem konturdw swoicb.

Mostek przedstawia mate rdinice ksztattu, wyj%w-

szy wielkosd oraz kontury otwordw, ktore bywaj$ nie-

kiedy mate tak u ras wigkszych, jako tez u mniejszych.

Otwory sq. albo okrqgte lub tez wydtuione, jak to raa

np. miejsce u golgbi pocztowych. Tylne otwory bywaj%

niekiedy nie zupetuie zamknigte, lecz otwarte na tylnym

brzegu. Wyrostki brze4ne, tworzace przednie przedziu-

rawienia, sq bardzo zmienne w rozwoju. Stopien wklg-

stosci tylnej czgsci mostka bywa bardzo zmienny. Nie-

kiedy jest on catkiem ptaski, u niektdrych osobnikdw

rgkojesd nieco silniej wystaje nifc u innych, a otwdr

znajduj^cy sig pod ni% bywa takze bardzo rozmaitej

wielkosci.

Fig. 21. Obojcssyki (fur-

culae) nat. wielk. A —
mlynka kr6tkogtowego,

B i C — pawikbw, D —
wolaka.

WspotczynnoSc czyli korelacya wzrostu.

Pod stowera wspdtczynnosd pojmujg to, ie cata organizacya pozostaje

w takiej zalezno^ci wzajemnej, it gdy zmienia sig jedna czgsd i inne te2 zmianie

nlegaja. Ale ktdre z dwdeh zboczen, znajduj^cych sig w zaleznosci wspdt-

czynnej, stanowi przyezyng. a ktdre skutek, lub tei czy oba nie pochodzq z je-

dnej przyezyny — nie mozemy na to odpowiedziec nigdy, lub tez bardzo rzad-

ko. Najwastniejszy punkt jest ten, it hodowey, zmodyfikowawszy znaeznie

pewn§ czgsd przez ciagty dobdr drobnych zboczen, wywotujij czgsto bez-
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celowo inne zboczenia; tak np. jesli dziob zostaje lekko zmodyfikowany przez

dobor, to z powi?kszeniem si? lub zmniejszeniem dlugosci jego i j?zyk sam po-

wi?ksza si? lub znmiejsza, jakkolwiek nie we wlasciwym stosunku. Albowiem

u gol?bia Barb oraz krdtkoglowego mlynka, posiadaj^cych bardzo krotkie

dzioby, j?zyk — jesli jako skal? porownania uwazac b?dziemy gol?bia skalne-

go—by! stosunkowo nie dosyc krdtki, u dw<5ch zas golebi pocztowych oraz

u golebia Runt j?zyk w stosunku do dzioba nie byl dosyc dlugi. Tak, u an-

gielskiego pierwszorz?dnego golebia pocztowego, u ktdrego dzidb od wierz-

chotka do opierzonej nasady byl dokladnie trzy razy dluzszy niz u krotkoglo-

wego mlynka, j?zyk byl nieco wi?cej nit dwa razy dluzszy. Ale j?zyk ulega

tei zboczeniom niezaleinie od dzioba. Tak np. u gol?bia pocztowego, posia-

daj^cego dziob dlugosci 1,2 cala, j?zyk mial 0,67 cali, podczas gdy u gol?bia

Runt, ktory pod wzgl?dem dlugosci ciala i szerokosci skrzydel od wierzcholka

do wierzcholka, dordwnywal gol?biowi pocztowemu, dziob posiadal 0,92 cali

dlugosci, a tymczasem j?zyk 0,73 cali, tak ze j?zyk byl faktycznie dluzszy niz

u golebia pocztowego, maj%cego dluzszy dzidb. J?zyk golebia Runt bardzo

byl szeroki przy nasadzie. Z dwdch golebi Runt jeden posiadal dzidb o 0,23

cali dtuiszy, podczas gdy j?zyk jego byl 0,14 cali krdtszy niz u drugiego.

Z powi?kszaniem si? lub zmniejszaniem dlugosci dzioba waha si? takze

dlugosc szczeliny, tworz^cej zewn?trzny otwdr nozdrzy, lecz nie we wlasciwym

stosunku, jesli bowiem uwazac golebia skalnego jako skal?, to otw<5r ten nie

okaie si? u mlynka krdtkoglowego skroconym we wlasciwym stosunku. Z dru-

giej zas strony (a tego nie moina byto przewidzied) otwor u trzech angielskich

golebi pocztowych, u golebia pocztowego Bagadotty, oraz u golebia Runt

(Pigeon Cygne) byl wi?cej niz o 1
/10 cala dluzszy, aniieliby wynikalo z dlugo-

sei dzioba w stosunku do golebia skalnego. U gol?bia pocztowego otwor no-

zdrzy byl trzy razy dluzszy niz u skalnego, poinimo ii ptafc ten pod wzgl?dem

wielkosci ciala i dlugosci dzioba nawet w przyblizeuiu nie przewyzszal dwa

razy golebia skalnego. Ten znaczny przyrost dlugosci otworow nosowych po-

zostaje, zdaje si?, po cz?sei we wspdlczynnej zaleznosci z powi?kszaniera si?

brodawkowatej skdry na szcz?ce gdruej oraz dokola nozdrzy, a jest to cecha,

ktdrsj, uwzgl?dniaj% amatorowie przy doborze sztucznym. Podobnie tei

szeroka, naga, platami pokryta skdra dokola oka u golebi pocztowych oraz

Barb stanowi cech?, uwzgl?dniana przy hodowli, a w widocznej z tern wspdl-

czynnosci znajduje si? powieki, ktdre s$ dwa razy dluzsze nii u golebia

skalnego.

Wielka r<54nica w zakrzywieniu szcz?ki dolnej u golebia skalnego, mlynka

i gol?bia pocztowego Bagadotty znajduje si? w widocznym zwifjzku z zakrzy-

wieniem szezoki gdrnej, a szczegoluiej z ksjtem, utworzonyra przez tuk szcz?-

kowo jarzmowy i kosc rai?dzyszcz?kow%. Lecz u gol?bi pocztowych Runt,

Barb dziwne wygi?cie gornego brzegu w srodkowej cz?sci szczeki dolnej nie

znajduje si? w scislej wspolczynuosci z szerokosci^ lub rozbieznoscisj kosci
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mi?dzyszcz?kowych, lecz raczej z szerokosci§ rogowej i mi?kkiej cz?sci szcz?ki

gornej, po za ktdra wystaja zawsze brzegi szcz?ki dolnej.

U wolakdw uwzgl?dnianem bywa wydtuienie ciata przy doborze; iebra,

jak widzielismy, s% po wi?kszej cz?sci bardzo szerokie, a siddma para posiada

wyrostKi. Liczba kr?gdw krzyzowych i ogonowych powi?kszyta si?; mostek

takze si? wydtuzyt (lecz nie na wysokosci grzebienia) a mianowicie o 0,4 cala

wi?cej niz wynikatoby z wi?kszej obj?tosci data w porownaniu z got?biem

skalnym. U pawikow powi?kszyta si? dtugosc i liczba kr?gdw ogonowych.

Tak wi?c drog$ powolnych przemian i doboru zmodyfikowane zostaty do

pewnego stopnia skielet wewn?trzny oraz zewn?trzna postac ciata w sposdb

wspotczynny.

Jezeli nawet skrzydta i ogon ulegaja cz?sto zboczeniom pod wzgl?deiu

dtugosci, niezaleinie jedne od drugich, zaledwie raozemy w^tpic, ze da2a

one we wspdtczynnosci wzajemnej do wydiustania si? lab skracania. Widac

to wyraznie u got?bi jakobiuskich (perukowatych), a jeszcze wyrazniej u got?-

bi Runt, ktdrych pewne odmiany posiadaja bardzo dtugie skrzydta i ogony,

podczas gdy inne majq. i jedne i drugie bardzo krotkie. U got?bi jakobinskich

dziwna dtugosc ogona i lotek nie stanowi cechy, z celem uwzgi?dnianej przez

hodowcdw przy doborze; ale juz od wiekdw, a przynajmniej od r. 1600 amato-

rowie starali si? wydtuzyc wywrdcone pidra na szyi, tak ze czepiec doktadniej

jeszcze otoczyt gtow?; a rnoina przypuszczac, ie przyrost dtugosci lotek i ste-

rdwek znajduje si? we wspdtczynnosci z pidrami grzbietowemi. Mtynki krdtko-

gtowe posiadaj% skrzydta, ktdrych krdtkosc pozostaje w odpowiednim stosunku

do zredukowanej wielkosci ciata. Poniewafc liczba lotek pierwszego rz?du

stanowi u wi?kszosci ptakdw cech? stat%, dziwnem jest, it mtynki te posiadaja

po wi?kszej cz?dci tylko dziewi?c lotek zamiast dziesi?ciu. Ja sam zauwazy-

tem to u osrniu ptakdw, a stowarzyszenie ^Original Columbarian Society ** 1
)

obnizyto liczb? biatych lotek u mtynkdw tysakow z dziesi?ciu na dziewi?c, po-

niewafc uwazano za niewtasciwe, aby ptak, posiadaj^cy tylko dziewi?d pidr nie

otrzymat nagrody tylko dlatego, ze nie ma dziesi?ciu biatych lotek. Z drugiej

zas strony u got?bi pocztowych oraz Runt, posiadaj^cych wielkie ciata i dtu-

gie skrzydta, zauwaiono kilkakrotnie jedenascie lotek pierwszego rz?du.

Mr. Tegetmeier donidst mi o dziwnym i trudnym do zrozumienia wypadku
wspdtczynnosci, a miauowicie, ze mtode got?bie wszelkich ras, ktore w stanie

dorostym s% biate, 2dtte, srebrzyste (t. j. silnie blado bf?kitne) lub szaro bru-

natne, rodz% si? prawie nagie, gdy tymczasem inaczej ubarwione rodz$ si?

pokryte puchem. Jednakze Mr. Esquilant zauwazyt, iz mtode szaro brunatne

gol?bie pocztowe nie s$ tak tyse, jak mtode szaro brunatne got?bie Barb lub

mtynki. Mr. Tegetmeier widziat dwa piskl?ta w tern samem gniezdzie, pocho-

dz^ce od rofcnie ubarwionych rodzicdw, a rdini^ce si? bardzo pomi?dzy sob^

w stopniu w jakim rdiuity si? barwy ich puchu.

*) J. M. Eaton
,
Treatise, etc. 1858, s. 78.
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Zauwazylem inny wypadek wspolczynnosci, ktdry wydaje mi ste calkiem

niezrozumiatym i na ktory, jak to zobaczymy w jednym z przysztych rozdzia-

16w, rzuca pewne swiatlo prawo, ii ez^sci bomologiczue ulegaja zboezeniom

w jednakowy sposdb. Wypadek ten jest nast§puj%cy: jesli stopy sa silnie opie-

rzone, korzonki pidr pot^czone s$ z sob% btonk%, a w widoeznej z tem wspdt-

czynnosci dwa zewngtrzne palce sa z sob$ pot^czone skdra na znacznej prze-

strzeni. Obserwowalem to u bardzo wielu egzemplarzy wolakdw, b§benk6w,

got^bi jaskdlczych, mtynkdw. toczkdw (tutaj obserwowat to takze Mr. Brent),

a w mniejszym stopniu i u innych gol^bi i opierzonemi stopami.

Stopy mniejszych i wigkszych ras sa naturalnie znacznie mniejsze lub

wi^ksze niz u gofybia skalnego. Lecz tarczki lub luski, okrywaj^ee palce

i stopy nietylko powigkszyty sig lub zmniejszyly pod wzgl^dem wymiarow, lecz

takze pod wzgl^dem liczby. Tak np. na tylnym palcu got§bia Runt znalazlem

osiem tarczek, na tylnym zas palcu inlynka krdtkoglowego tylko pi§c. U pta-

k<5w w stanie naturalnym liczba tarczek na nogach stanowi zwykle ceche stahp

Dlugosc nog oraz diugosd dzioba pozostajij widocznie w zaleinosci wspolczyn-

nej; poniewa2 zas nieuzywanie wplywa niekorzystnie na wielkosc n6g, wypa-

dek ten naleiy wi§c raczej do kategoryi rozpatrywanych ponizej.

Wplyw nieuzyivania. — Przystgpujac do nast^pujjjcego rozpatrywania

stosunkowej dtugosci strip, mostka, obojczyka, lopatki i skrzydel, zauwaz? na-

przrid, by wzbudzic wi^cej zaufania w czytelniku, it pomiary moje robione byly

wszystkie w taki sam sposrib i ze wszelkie pomiary cz§sci zewn^trznych wyko-

nane byly bez najmniejszego zamiaru uzycia ich do niniejszego eelu.

Wi^kszosc ptakow, ktriremi rozporz^dzatem, mierzylem od opierzonej na-

sady dzioba (dlugosc samego dzioba jest zbyt zmienmj) az do koiica ogona

i gruczolu tluszczowego, lecz na nieszczgscie (wyj^wszy kilka wypadkriw) nie

do nasady ogona. Mierzylem kazdego ptaka od uajzewn^trzniejszego wierz-

cholka jednego skrzydla do drugiego i mierzylem dlugosc ztozonego skrzydla

od konca pierwszej lotki do stawu promienia. Stopy mierzylem bez pazurriw

od konca palca srodkowego at do koiica palca tylnego, a pi^tg—wraz z palcem

srodkowym. We wszystkich wypadkach, jako skala porriwuania, sluiyty mi

przeci§tne wymiary dwrich dzikicn gotobi skalnych z wysp Szkockich. Naste-

pujqca tablica wskazuje: rzeczywistsi dlugosc strip u kazdego ptaka, a tak£e

rri£nic§, jak$ powinny okazac stopy stosownie do wielkosci ciala i w porriwna-

niu z wielkoscisj ciala i dlugoscia strip u gol^bia skalnego, oraz stosownie do

dtugosci ciala od nasady dzioba &i do gruczolu lojowego (z kilku wyj^tkami,

specyaluie przytoczonemij. Dalem pierwszeiistwo tej skali, poniewaz dlugosc

ogona jest zmienna; robilem takze podobne obliczenia, biorac za podstaw^ dlu-

gosri rozci$gni§tych skrzydel, a takze w wiflkszosci wypadkriw— dtugosri ciala

od nasady dzioba az do konca ogona. Rezultat byl zawsze prawie podobny.

Oto przyklad. Pierwszy ptak na tablicy, mtynek krritkoglowy, jest znacznie

mniejszy od gol^bia skalnego i powinienby zatem mferi stosunkowo krritsze

stopy. Wszelako po wyliczeniu okazalo si$,ze stopy jego sq o 0.11 cala za krritkie

w porriwnaniu do stop got^bia skalnego i w stosunku do dtugosci ciala obu

tych ptakow: od nasady dzioba az do gruczolu lojowego. Gdy nastgpnie po-

rriwnalein tego mtynka i got^bia skalnego wedtug dtugosci skrzydel ich,
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znalazlem, ze nogi mtynka byly takze za krotkie w stosunku bardzo blizkim.

Wiem dobrze o tem, ze wymiary nosza cech§ wiekszej dokladnosci, anizeli ta,

jaks} moina osiqgnae. Ale mmej byto pracy zapisywac faktyczne wymiary,
jakie okazywal eyrkiel, nib podawad je tylko w przybliieniu.

I TAB LIC A.

Goltfrie, ktorych dzioby w stosunku do wielkosci data byly po wiekszej

czqsci krotsze, anizeli dzioby golqbia skalnego.

Nazwa raiy
Ezeczywista

dingo56 stop

RoJnica pomigdzy rzeczywisty i obli-
czon!) dtugoScifj stop, w stosunku do
dlugoftri st6p i wielkosci ciala gole-

bia skalnego

Dziki goliyb skalny (przeciftne wymiary) 0,02 za krotkie o za dlugie o

Krotkoglowy mlynek, lysak 1,57 0,11

„ „ migdatowy 1,60 0,16
Mlynek czerwony srokaty

„ pospolity czerwony (do
1,75 0,19

konca ogona) 1,85 0,07

„ „ lysak 1,85 0,18

„ „ toczek 1,80 0,06

„ r zabotnik 1,75 0,17

„ 1,80 0,01

1,84 0,15
Golq.b Jakobinski . . .

.

1,90 0,02
Bgbenek biaty 2,02 0,06

„ plamisty 1,95 0,18
Pawik (miara do konca ogona) .

.

1,85 0,15

n >’ „ „ 1,95 0,15

„ odmiana z p^ezkiem pidr .

.

1,95 0,0 0,0
Indyjski szorstkopidr 1,80 0,19
Angielski „ 2,10 0,03
Mniszek 1,82 0,02
Synogarlica 1,65 0,16
Barb 2,00 0,03

Plamisty
2,00 — 0,03

1,90 0,02

„ 1,90 0,07
Jaskdlczy czerwony 1,85 0,18

„ blekitny 2,00 — 0,03
Wolak 2,42 0,11

„ niemiecki 2,30 0,09
Pocztowy Bussorah 2,17 — 0,09

Uosd egzemplarzy 28 22 5

Dziela Karola Darwina.—ZmiennoM zwierzqt i ro&lin. X. L 18
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II TABLICA.
Qolqbie, ktorych dzioby tv stosunku do wielkosci ciala byly dtuzsze

niz u golqbia slcalnego.

N a z w a r a a y

Dziki gotyb akalny (wymiary przeci$tne)

Rzeczywista
dtugo.W 8t6p

lioznica pomiedzy rzeczywiat^ i obli-

czoni) dtugoSoi.p nog w stosnnku do
dtugoSci n6g i rrielkoSci ciala gotf-

bia skalnego

2,02 za krdtkie o za dlugie o

Got^b pocztowy 2,60 0,31

n 2,60 0,25

2,40 0,21

„ dragon 2,45 0,06
Bagadotta 2,80 0,56

Scanderoon, biaty 2,80 0,37

„ Pigeon cygne 2,85 0,29

Got$b Runt 2,75 0,27

Liczba egzemplarzy 8 8

W obu tych tablieach widzimy w kolumnie pierwszej rzeczywistfj dtugosd

nog u 36 ptakriw, nalez^cych do rozmaitych ras, obie zas inne kolumny wyka-
zuj%, o ile stopy stosownie do wielkosci ptaka s% za krotkie lub za dtugie

w porriwnaniu z gobjbiem skalnym. Wedtug pierwszej tablicy 22 egzemplarze

posiadaja stopy przecieciowo o i
/10 cala (a mianowicie 0,107) za krritkie, a pi§ri

egzemplarzy posiada stopy nieco za dtugie, a mianowicie o 0,07 cala; lecz nie-

ktrire z tych ostatnich wyj^tkowych wypadkriw dam si§ wyjasnic; np. jesli

u wolakriw uwzgl^dnia sic przy doborze sztucznym dtugosri nrig i strip, w ta-

kimrazie walczysi§ przeciwko wszelkiemu naturaluie wyst§pujsjcemu dazeniu do

skrricenia nrig. U gotgbi jaskritczych i Barb nogi okazaty si§ za krritkie, jesli

obliczenie wykonanem byto wedtug pewnej skali, wyjijwszy wyzej nZytq

(a mianowicie: dtugosd ciata od nasady dzioba do gruczolu tojowego).
W drugiej tablicy posiadamy osiem ptakriw, ktrirych dzioby s^ znacznie

dtuzsze ni2 u gotebia skalnego, tak faktycznie, jako tez wzglcdnie do wielkosci

ciata i ktrirych nogi w podobny sposrib s% dtuzsze, a mianowicie stosunkowo
mniej wi^cej o 0,29 cali. Musze dodari, ze -w pierwszej tablicy znajdujemy
kilka wyjatkriw, sprzeciwiajsicych sic przypuszczeniu, jakoby w ogrile dzirib

byt stosunkowo krotszym niit u gotebia skalnego. Tak, dzirib angielskiego szorst-

kopirira jest widocznie dtufcszy niz u gotebia Bussorah i nieznacznie dtuiszy
ni2 u gotgbia skalnego. Dzioby got^bi plamistych, jaskritczych i synogarlic
s% tylko nieznacznie krritsze lub tez s$ tej samej stosunkowo dtugosci, lecz bar-
dziej wiotkie. Tem niemniej obie te tablice razem wzi^te, wskazujq, dosjc wy-
raznie okreslonfj wspritczynnosri pomi§dzy dtugosci^ dzioba i wielkosci^ nrig.

Hodowcy bydla i koni ie istnieje analogiczna zaleznosc pomigdzy dtu-
goscia nrig j gtowy a

). Twierdz% oni, ii wyscigowiec z gtow% konia poci^go-

*) W spoaib analogiczny lecz przeciwny, pewne grupy got?biowatych posiadaj?

wigkaze nogi, poniewai przebywaj^ wi^cej na ziemi nii inne grupy pokrewne. P. Prince

Bonaparte, Coup d’oeil aur l’ordre dea Pigeona.
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wego lab tei chart z gtowa buldoga stanowityby okazy potworne. Poniewai
amatorskie rasy golebi bywaj% po wi^kszej cz^sci trzymane w matych gol^bni-
kach i by waja zaopatrywaue w bardzo obnty pokarrn, musz^ one z koniecznosei
ufcywad znacznie mniej ruc-hu niz dzikie gotebie skalne; mozna zatern przypuscid
jako bardzo prawdopodobne, ze redukeya w wielkosci ndg u 22 ptakdw, przy-
toczonych w pierwszej tablicy, stanowi’skutek nieuzywania oraz ze ta redukeya
wplyn§ta przez wspolczynnosc na dzioby wi^kszosci ptakdw tablicy I. Lecz
je^lx z drugiej strony dziob wydtuzyt sie znacznie przez ciagly dobor wzra-
stajq.cej dlugosci, to i nogi' takze przez wspolczynnosc wydtuiyly si§ w po-
rdwnaniu z nogami dzikiego golebia skalnego, pomirao iz mniej byty u^ywane.

Poniewaz u got§bia skalnego i u wyzej przytoczonych 36 ptakow robi-

lem pomiary od konca palca srodkowego ait do pigty, zrobilem tez pomiary
aualogiczne do podanych wy2ej, a rezultat okazat si§ taki sam. A mianowicie
u ras krdtkodziobych, z tyluz wyjfjtkarai, co w pierwszym wypadku, palec
srodkowy w zwisjzku ze stoptj skrdcil si§, podezas gdy u ras dtugodziobych
wydtuityl si§, jakkolwiek nie tak jednostajnie jak w pierwszym wypadku, al-

bowiem u uiektorych odmian golebi Runt dlugosc stopy bardzo si§ waha.
Rasy amatorskie golgbi, nodowane po wigkszej cz§sci w gotgbnikach

umiarkowanej wielkosci, nawet gdy nie s^ trzymane w niewoli, nie szukaj§
sobie same iywnosci, a przeto w ciagu wielu pokolen musialy uiywad
skrzydet bez pordwnania mniej niz dziki go lab skalny. Zdawalo mi sie wi§c
prawdopodobnem, iz wszystkie cz§sci skieletu uitywane przy locie powinny
okazad zredukowan% wielkosc. Co si§ tyezy mostka, to wymierzytem starannie

krancow^ jego dlugosc u dwunastu ptakow roznych ras i u dwdeh dzikich go-

fysbi skalnych z wysp Szkockich; w celu stosunkowego pordwnania u^ywatem
u wszystkich dwunastu ptakdw trzech skal, a mianowicie: dlugosci od nasady
dzioba do gruezotu lojowego, do konca ogona oraz odleglosci pomi^dzy je-

dnym wierzcholkiem skrzydta a drugim. Rezultat by! we wszystkich wypad-
kach prawie taki sam; raostek okazat si§ stale krdtszym nit u dzikiego golebia
skalnego. Podam tylko jedn§ tablicy, wedlug skali: od nasady dzioba do gru-

ezotu lojowego; albowiem rezultat stanowi w tym wypadku prawie przeci§tn%

pomiarow, otrzymanych na podstawie dwu skal innych.

DLUGOS<$ MOSTKA.

Nazwa rasy

Kzeczywista
dlugo46
w calarh

Za krotki Nazwa rasy

Rzeczynista
dtugoftA

Za krbtki

Dziki gobjb skalny.

.

2,66 Gotyb Barb 2,35 0,34

Plamisty Scanderoon. 2,80 0,60 Mniszek 2,27 0,15
Bagadotta 2,80 0,17 Wolak nietniecki .. 2,86 0,54

Dragon-Pocztowy 2,45 0,4i Golfb JakobiAski.. 2,33 0,22

Pocztowy 2,75 0,85 SzorstkopiAr angiel. 2,40 0,43

Krfttkogtowy mtynek 2,05 0,28
j

Gol!}b jaskAtczy . .

.

2,45 0,17

Tablica ta wskazuje, iz mostek u tych dwunastu ras jest przecigciowo

o ‘/a cala (scisle o 0,332) za krdtki nit u golebia skalnego, proporcyonalnie do
wielkosci data ich, tak ze dtugosd mostka zostata zredukowan% o Vr lub 1

/s,

a to stanowi znaeznq. redukey?.

U 21 ptakdw wtqcznie z powyzszemi dwunastu wymierzylem takze wyso-

kosc grzebienia na mostku w stosunku do dlugosci jego i niezaleznie od wiel-
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kosci data. U dw<5ch ptakdw z liczby 21, grzebien wystawal w tym samym
stosunkowo stopniu jak u gotebia skalnego; u siedmiu wystawal silniej. lecz

u pi^ciu z tych siedmiu, a mianowicie u pawika, u dwoch Scanderoon i u dwdch
augielskich gol§bi pocztowych to silniejsze wystawanie grzebienia daje si§ do

pewnego stopnia wyjasnic, a miauowicie przez to, iz wystajaca piers podoba

si§ hodowcom i uwzgledniana bywa przy doborze. U pozostatych dwuuastu

ptakdw wysokosd grzebienia byta muiejsza. Wynika zt%d, ze grzebieii oka-

zuje nieznaczue dijzenie do zmniejszauia wysokosci swej, jakkolwiek w mniej-

szym stopniu, ni£ to ma miejsce z dtugosci^ mostka stosownie do wielkosci

data i w pordwnaniu z got^biem skalnym.

Dlugosd lopatki mierzylem u dziewigeiu roznych wielkieh i matych ras,

a u wszystkieh jest ona proporcyonalnie mniejszfj (wedlug tej samej' skali, eo

przedtem) nib u dzikiego gotebia skalnego. Skroceuie wynosi przeci^ciowo

blizko Vs cala czyli rnniej wi^cej 1
/9 dtugosci lopatki gotebia skalnego. Ra-

miona obojczyka rozbiegty sie u wszystkieh egzemplarzy, ktore pordwnatem

stosownie do wielkosci data mniej niz u gotebia skalnego, a cala kosc byta

stosunkowo krdtsza.

Tak, u gotebia Runt, ktory posiadat od jednego wierzdiotka skrzydet do

drugiego 387a cala, obojezyk byt tylko nieznaeznie dtuzszy (a gatezie jego nie

rozenodzily sig prawie wiecej) niz u gotebia skalnego, ktory posiadat oa wierz-

ehotKa jednego skrzydta do drugiego 26V2 cala. U gotebia Barb, ktorego roz-

tniary pod kaidym wzglgdem byty nieco wieksze niz u gotebia skalnego, oboj-

ezyk byt o lL cala krdtszy. U wolaka obojezyk wydtuzyf si§ uie we wiasci-

wym stosunku do wi^kszej dtugosci data. U rntyuka krdtkogtowego, ktory

posiadat od wierzchotka do wierzdiotka skrzydet 24 cali, czyli tylko o 2l
/2

cala mniej ni2 got^b skalny, obojezyk dosi^gat tylko 2
/s dtugosci obojczyka

gotebia skalnego.

Widziiny wi§c wyraznie, ib mostek, topatka i obojezyk zostaty zreduko-

wane w dtugosci swojej proporcyonalnie. Gdy zwrdcimy sig jednak do skrzy-

det, natrafimy na rezultat na pierwszy rzut oka catkiein odmienny i nieoczeki-

wany. Zauwa4§ tu, ze nie wyszukiwatem szczegdlnych wypadkdw, lecz ko-

rzystatem z wszelkich wykonanyeh przezemnie pomiarow. Jesli jako skal§ po-

rdwnania przyjinietny dlugosd od nasady dzioba do koiiea ogona, znajdziemy,

ze z 35 ptakdw rozmaitych ras 25 posiada skrzydta wiekszej proporeyo-

nalnej dtugosci niz gotyb skalny, dziesigd zas mniejszej.

Poniewaz jednak dlugosd ogona oraz lotek znajduje si§ cz^sto w zalezno-

sci wspdtczynnej, lepiej jest uzyd jako skali porownania dtugosci od nasady

dzioba do gruezotu tojowego, a wedlug tej skali z 26 ptakdw, wyinierzonych

w taki sposdb, 21 posiadato skrzydta za dtugie, a tylko pi§d za krdtkie.

U 21 ptakdw skrzydta przewyzszaty takowe gotebia skalnego o 1VS cala, pod-

czas gdy u pi^ciu ptakdw byty one tylko o 0,8 cala krotsze. Poniewaz wyda-

wato mi si§ to bardzo dziwnem, aby skrzydta ptakdw, trzymanych w niewoli,

tak cz§sto siy w'ydtuzaty, przyszto mi na mysl, ezy nie zaleby to czasem od

wiekszej dtugosci lotek; ma to bowiem miejsce z pewuosci% u got§bi jakobin-

skich, ktdre posiadaj$ lotki niezwyktej dtugosci.

Poniewaz prawie we wszystkieh wypadkach mierzytem ztozone skrzydta,

odj^tem dlugosd tej koncowej czesci od dtugosci rozei^gnigtego skrzydta
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i w tea spos6b otrzymalem ze znacznym stopniem dokladnosci dlugosc skrzy-

det pomi§dzy koncami obu kosci promieniowyeh (czyli odlegtosc, odpowiada-

jqcij w uaszern rainieniu odlegtosci pomi^dzy nasada obu dtoni). vV ymierzone

w taki sposdb skrzydla tyeh samych 25 ptakdw daty rezultat bardzo odmienny;

albowiein w stosunku do gol^bia skalnego byty one u 17 ptakdw za krdtkie,

a tylko u osmiu za dlugie. Z tych osmiu ptakdw pi§6 posiadato dlugie dzio-

by *), a fakt ten wskazuje byd moze na to, ie istDieje jakas wspolczynnosd po-

inigdzy dtugosciij dzioba i dtugosci^ kosci skrzydel, podobnie jak przy nogach

i stopach. Skrdcenie kosci ramieniowej i promieniowej u 17 ptakdw moznaby

przypisad nieuzywaniu, podobnie jak w lopatce i obojczyku, do ktorych przy-

mocowane sa kosci skrzydel.

Z drugiej zas strony wydtuzenie lotek i w skutek tego powi^kszenie si§

dtugosci rozciqgni^tych skrzydel od wierzcholka do wierzcholka jest calkiem

niezalezne od uzywauia i nieuzywania, podobnie jak niezaleznym jest od tego

wzrost wtosow lab wetny u naszych ps<5w dtugowtosych lab owiec dtugo-

wetnistych.

Strescmy to: Moiemy snadnie przyj^c, it dlugosc mostka, a czesto takie

wystawanie grzebienia tego 4, dlugosc lopatki i obojczyka, wszystko to w po-

rownaniu z temi samemi cz^sciami u got^bia skalnego, zostalo w wielkosci swej

zredukowanem. A s^dzg, ie mozna to przypisac nieuzywaniu lub zmniejszonemu

ruchowi. A i skrzydla, wymierzone od koncdw kosci promieniowej, po wi§k-

szej cz^ci skrdcily si§, lecz w skutek powi^kszenia si§ lotek, skrzydla sij zwy-

kle dtufcsze od wierzcholka do wierzcholka nii u got^bia skalnego. W podo-

bny sposdb zmniejszyty si§ tei w wigkszosci wypadkow nogi jako tez stopy

w potijczeniu z palcem srodkowym, co zostalo zapewne wywolanem przez

zmniejszone uzywanie. Wszelako pewna wspdlczynnosd pomigdzy nogami

i dziobem wyrazniejsz^ jest niz wptyw nieuiywania. Znajdujemy tez pewne

wskazdwki co do istnienia podobnej wspolczynnej zaleznosci pomi^dzy gto-

wnerni koscmi skrzydel i dziobem.

Streszczenie roznic pomiqdzy rozmaitemi rasami domotvemi oraz pomiq-

dzy pojedynczemi osobnikami. Dzi6b rdini si§ bardzo zardwno jak i kosci

twarzowe pod wzl^dem dtugosci, szerokosci, ksztaltu i sposobu zakrzywienia.

Czaszka ro4ni si§ ksztattem oraz w znacznym stopniu katera, utworzonym przez

pol^czenie kodci mi^dzyszcz^kowych, nozdrzy oraz kosci jarzmowo-gdrnoszcz?-

kowych. Zakrzywienie szcz^ki dolnej oraz wygi^cie gdrnego jej brzegu rdzni

si§, zardwno jak szczelina g^bowa, w sposob bardzo dziwny. J§zyk waha si§

bardzo pod wzgl^dem dtugosci swojej, tak niezaleinie od dtugosci dzioba, ja-

i) Zastuguje na uwags, ii opr6cz tych pi$ciu ptak6w dwa z owych oSmiu got?bi

Barb musialy by<5 zestawione w jednej grupie z dlugodziobemi got?biami Bunt, jak to

miatem sposobnoSd wykazad. Moznaby nawet golgbia Barb nazwad krotkodziobym. Moze

si« zatem zdawad, ii podczas gdy dzioby ich zmniejszyly si$, skrzydla zachowaly nadmiar

dtugoAci, cecliujecy najblUszych ich krewniakdw.
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ko tei we wspdtczynnosci z nimi. Stopien rozwoju nagiej, brodawkowatej

skdry powyzej nozdrzy oraz dokota oczu waha si« nadzwyczajnie. Powieki

i zewngtrzne otwory nosowe posiadaja zmienn% dtugosd i do pewnego stopnia

znajduj^ si§ we wspdtczynnosci ze stopniem rozwoju ptatdw skdrnych. Wiel-

kosd i ksztaft przetyku i wola oraz zdolnosc nadymania ich, s% zmienne w sto-

pniu nader wysokim. Dtugosc szyi bywa rozmaita. Wraz z ksztaitem data

zmienn§ tei jest szerokosc i liczba 4eber, obecnosc wyrostkow, liczba kr^gdw

krzyiowych oraz dtugosc mostka. Liczba i wielkosc kr^gow ogonowych

widocznie waha si§ we wspdtczynnosci z powiekszaniem si§ ogona. Wielkosc

i postac otworow w mostku oraz wielkosc i rozbieznosc gat^zi obojczyka sa

zmienne, gruczot tojowy waha si§ w rozwoju swym, a nieraz calkiem zanika.

Kierunek i dtugosc pewnych pidr znacznej ulegty modyfikacyi, jak np. w czep-

cu gotgbia jakobinskiego oraz w kgdzioraeh zabotnika. Lotki i sterdwki wa-

haj% sig zwykle razein pod wzgl§dem dtugosci, cz^stokroc jednak niezaleinie

jedne od drugich oraz niezaleznie od wielkosci ciata. Liczba i potozenie ste-

rowek zmienne sa w niepordwnanym stopniu. Lotki pierwszego i drugiego

rzgdu zmienne sa niekiedy pod wzgl^dem ilosci, w widocznej wspotczynnose1

z dtugosci^ skrzydet. Dalej zmienn^ jest dtugosc nogi i wielkosc stopy,

a w zwi%zku z tern ilosc tarczek. Btona t^czy niekiedy podstawy obu wewn§-

trznych palcdw i obejmuje bez wyj^tku palce zewn^trzne, gdy nogi s%

opierzone.

Wielkosc ciata bardzo bywa rozmaity. Znaleziono, it got$b Runt waiyt

pi$c razy wi§cej ui2 mtyuek krdtkogtowy. Jajka r6znii% si$ takfce wielkosci^

i ksztattem. Wedtug Parmentiera ') niektore rasy potrzebuj^ wiele slomy do

budowy gniazdka, inne mato; nie mog§ atoli znalezc nowszego potwierdzenia

tego faktu. Czas, potrzebny do wyl^gu jaj, jednakowy jest u wszystkich ras;

czas, w ktdrym osiqgane bywa charakterystyczne upierzenie niektdrych

ras i w ktdrym wystgpuje pewna przemiana barwy bywa rozmaity. Sto-

pien, w jakim pisklgta pokryte s$ puchem po wykluciu si§ jest rozmaity

i pozostaje w dziwny sposob w spdtczynnosci z pdzniejszem ubarwieniem.

Sposdb latania i pewne ruchy odziedziczone jak np. uderzanie skrzydtami,

wywracanie koziotkow w powietrzu lub na ziemi oraz sposdb zalecania si§ sa-

micy, przedstawiajq, najciekawsze rdfcnice.

Usposobienie rdinych ras takze bywa rozmaitem; jedne rasy sfj bardzo

milcz^ce, inne gruchaj^ w sposob swoisty. Pomimo, it liczne rasy zachowaty

jednakowe cechy w ciagu wielu stuleci, jak to jeszcze pdzniej blizej zobaczy-

my, to jednak u najczystszych ras znajdujemy znacznie wi§ksz% zmiennosd

indywidualna ni£ u ptakdw w stanie naturalnym. Nie ma iadnego prawie

wyj%tku z prawidta, iz te cechy Sfj najbardziej zmienne, ktdre obecnie najwyiej

sfj. cenione przez amatorow i ktdre dlatego uszlachetnia sie przez ciagty dobdr.

l
) Temminck

,

hist. nat. gin. des Pigeons et des Gallinaces, X. I, 1813, s. 170.
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Przypuszczajq, tez; to samo hodowcy w sposdb posredni, twierdz^c, ii da-

leko trudniej jest wysoko uszlachetnione rasy amatorskie doprowadzic do

pewnego stopnia doskonatosci, anizeli odmiany rozni^ce si? pomi?dzy sob$

tylko ubarwieniem. Albowiem szczegdlne ubarwienie, gdy raz zostaje osi$-

gni?tem, nie jest zdolne do ciagtego uszlachetniania si? i powi?kszania.

Pewne cechy z przyezyn caikiem nieznanych s% silniej rozwini?te u samca nii

u samiey, tak ze w pewnych rasach widzimy sktonnosd do wyst?powania dru-

gerz?dnych znamion ptciowych 1
), ktdrych sladu nie posiada gofyb skalny,

pierwotna forma rodowa.

>) Wyrazu tego uiyt John Hunter w celu oznaczenia takich rfiinic bndowy pomi?

day samcem i »mnic!j, kt6re nie inajduj* si? w iwi?*kn bezpoSrednim * procesem plodze-

nia, jak np. ogon pawia, rogi jeleni i t. p.
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ROZDZIAL VI.

G o I 9 b i e.

(Oiqg dalszy).

0 pierwotnej formie rodowej ras domowych.—Sposob iycia. — Dzikie rasy gol?bia skalne-

go.— Gol?bie domowe. — Dowody na korzySd pochodzenia rozmaitych ras od gol?bia skal-

nego.—PtodnoSd ras skrzyiowanyck. — Povrrbt do upierzenia dzikiego got?bia skalnego.—

OkolicznoSci sprzyjajace tworzeniu si? ras. — Wiek i historya g»6wniejszych ras. — Sposdb

ich utworzenia si?.—Dob6r.— Dobdr nieiwiadomy. — Staranno&d, z jak? amatorowie wybie-

raj? ptaki do rozpJodu. — Nieznacznie r6zni?ce si? pomiedzy sob? szeregi pochodne zmie-

niaj? si? stopniowo w wyraznie okreilone rasy.—Wymieranie form poArednich —Pewne rasy

nie zmieniaj? si?, inne s? zmienne.— Streszczenie.

Opisane w ostatnim rozdziale r<52nice pomiedzy jedenastu gtdwnemi rasa-

mi oraz pomiedzy osobnikami tej samej rasy miaiyby mniejsze znaczenie, gdyby

wszystkie te rasy Die pochodzity od jednej dzikiej formy. Kwestya pochodze-

nia ich jest przeto wagi zasadniczej i musi bye rozpatrzonq, z dostateezna sci-

stosci$. Kto tylko zastanawia si§ nad stopniem rotnicy porai§dzy rasami, kto

wie, jak stare sfj, liezne z nich i jaka ezystose krwi zachowujfj, do dzis dnia,

ten nie bgdzie tego uwa4ai za zbyteezne. Hodowcy twierdzfj prawie jednogto-

snie, iz rdzne rasy pochodztj od kilku dzikich pokoleii, podezas gdy wi^kszosc

zoologdw przypuszcza, ze s% one wszystkie potomkami gol^bia skalnego —
Columba livia.

Temminck J
)
slusznie zauwazyt, a Mr. Goidd zrobit t§ sam% uwag$, iz

pierwotna forma rodowa musiaia byd gatunkiem, ktdry mieszkat na skatach

1 tarn budowat gniazdo, a dodam jeszcze, ze musiat to byd zapewne ptak towa-

rzyski; albowiem wszystkie rasy domowe s$ w wysokim stopniu towarzyskie,

a o zadnym niewiadomo, aby przebywat na drzewach i tam si§ gniezdzil. Mo-

zna byto tatwo zauwazyd niezr^eznosd, z jak% pewne golgbie, ktore trzyma-

*) Przez Sir Ch. Lyella dowiedzialem si? od Miss Buckley, te w ciffgu wielu lat

licmo p&lkrwi goi?bie w pobliiu Londynu siadaly stale na kilku drzewach poblizkicb,

a gdy przesakodzono im przez zabranie mtodych, w nocy tam siadaty.
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tern w gotgbniku w pobliiu starej leszczyny, siadaty niekiedy na nagich gate-

ziach. Tern niemniej wszakze Mr. Scot-Skirving donosi mi, ze w gdrnyrn Egip-

cie widywat czesto stada gobjbi. ktdre siadaty na nizkich drzewach, lecz nie

na palmach, chgtniej niz na glinianych chatach tuziemcow. W Indyach, jak

mie zapewnia Mr. Blyth l
),
przebywa niekiedy na drzewach C. livid, var. inter-

media. Przytocz§ tu interesuj^cy przyktad, jak niekiedy zwierz^ta zmuszanebywa-

jq, do zmiany sposobu zycia. Brzegi Nilu powyzej 28° 30' szerokosci s$ na bar-

dzo znacznej dtugosci pionowe, tak, ze gdy rzeka jest petnsj, got^bie nie moga

zblizyc si§ do brzegu dla picia wody. Otot Mr. Skirving widywal nieraz cate

stada spuszczaj^ce sig na wod§ i pij$ce, oraz przez prad rzeki unoszone. Z da-

leka podobne byty te got^bie do stada mew na powierzchni morza.

Gdyby jakas rasa domowa pochodzita od gatunku, ktdry nie byt towa-

rzyski i ktory budowat sobie gniazda na drzewach i zyt na nich 2
), bystre oko

hodowcdw wykrytoby z pewnosci^ jakib%dz slad tak odmiennych, pierwotnych

obyczajow. Albowiem pierwotne zwyczaje zachowuja si§ jeszcze dtugo w ho-

dowli, jak tego mamy liczne dowody. Tak np. u osta pospolitego znajdujemy

wielki wstr^t do przechodzenia przez najmniejszarzeczdtkeoraz ch§cdo walania

si§ w pyle— oznaka pierwotnego zycia w pustyni. Podobny wstr^t do przecho-

dzenia przez rzek§ wtasciwy jest wielbhiowi, ktory oddawna przecie jest juz

oswojony. Mtode swinie, ktdre ; n I ardzo tagodne, rzucajq, sig niekiedy na

ziemio i staraj% si§ nawet u'ayd w ten sposob na otwartych nagich miejscach.

Mtode indyki, a niekiedy nawet mtode kurcz^ta uciekajij, gdy matka wydaje

gtos ostrzegsijqcy i staraja si<j ukryc, jak mtode kuropatwy i bazanty, aby przez

to matka mogta odleciec, czego jednak ta ostatnia nigdy nie czyni. Kaczka

pizmowa (
Anas moscliata) przesiaduje i mieszka w swym kraju rodzinnnym na

drzewach 8
),

a pomimo, iz nasze domowe kaczki pizmowe s^ tak powolnemi

ptakami „lubia jednak siadywad na wierzchotkach stodot, murdw i t. d.

a gdy w uocy pozostawia sig je w kumiku, kaczka chodzi z kurcz^tami, kaczor

jednak jest zauadto oci^aty, by z tatwoscitj wchodzid do g<5ry“ 4
). Co do ps6w,

wiemy. ze jesli je dobrze i prawidtowo karmi<5, zagrzebuj$ one cz§sto pod zie-

mi(j pozostaty pokarrn, podobnie jak lisy, a widzimy nieraz psa lazsjcego do-

kota po dywanie, jak gdyby po tace i szukaj^cego miejsca na legowisko. Na

nagich ptytachbruku widac nieraz psa odgarniajfjcego niby w tyt ziemie,jak gdy-

by dla zasypania odchoddw swoich, jakkolwiek s%dzo, nie ma to nigdy miejsca,

i) Annals and Mag. of nat. hist. 2 ser
,
vol. XX 1857, g. 509, a takie w ostatnim

toniie Journal of the Asiatic Society.

*) VV dzielach hodowcow o gol^biach spotkalem si? z blfdnym poglijdem, it ga-

tunki zwane przez przyrodnikbw ziemnemi gol^biami (w przeciwstawieniu do drzewnych)

nie Ayjq, i nie gnieidt? si$ na drzewach. W tychte dzielach powiedziano, i i gatunki po-

dobne do ras domowycli, istnlej? w rbznycli cz?Sciach twiata, s$ one jednak nieznane

przyrodnikom.

’) Sir It. Schomburgk, w Journ. E. Geogr. Soc. T. XIII, 1844, s. 32.

*) E. S. Dixon
,
Ornamental Poultry, 1848, s. 63, 66.

Dzieta Karola Darwina.—ZmiennoW zwierz^t i roSlin. T L 19
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nawet gdy ziemia rzeczywiscie si? znajduje. Przyjemnosc, z jaka jagni?ta

i kozy wchodzij na najmniejsze wierzchotki i skacza, stanowi pozostalosc ich

dawniejszego zycia alpejskiego.

Mamy wi?c dostateezne podstawy mniemad, iz wszystkie domowe rasy

got?bi pochodz^ albo od jednego, albo tei od kilku gatunkdw, ktore i.yty na

skafach, oraz budowaty tam gniazda i ktore wiodty Zycie towarzyskie. Po-

niewafc zas znanych jest pi?c czy szesc gatunkdw, ktdre posiadaja te obyezaje

i pod wzgl?dem budowy zbliZaja si? do gol?bia domowego, przytocze wi?c

te gatunki.

Po pierwsze: Columba leuconota podobna jest do niektorych odmian do-

mowych z upierzenia, z t$ jednak uderzajaca i staf% rdtnicij, ze biafa przepaska

przechodzi zawsze w poprzek ogona w dosyc znacznej odleglosci od kohca

tegoz. Zreszta gatunek ten zaiuieszkuje Himalaje w blizkosci granicy sniegow

i dlatego tez,
j
ak: zauwazyt Mr. Blyth, trudno go poczytywae za form? rodow’jj na

szych ras domowych, ktore mogsj zyc w najgoretszych krajach. Powtore:

C. rupestris Azyi Srodkowej, zajmujsjcy srodek *) pomi?dzy C. leuconota

i C. livia\ posiada on tak samo prawie ubarwiony ogon jak pierwszy gatunek.

Po trzecie: G. littoralis buduje i zyje wedtug TemmincJca na skatach archipe-

lagu Malajskiego; jest on biaty, wyjawszy pewne cz?sci skrzydet i koniec ogo-

na, ktore sa czarne. Nogi ich sa sinej barwy, a jest to cecha nieznana u za-

dnej domowej rasy goI?bi. Nie nalezato jednak wymienic ani tej, ani pokrewnej

formy C. lactuosa, poniewaz ualeza one do rodzaju Carpophaga. Po czwarte

C. Guinea, ktora zyj e na przestrzeni odGwinei 2
)
az doPr/.yladka Dobrej Nadziei

i przebywa stosownie do przyrody kraju albo na drzewach lub lei. na skafach.

Gatunek ten nalezy do rodzaju Stridoenas Reichenbacka, lecz zbliiony jest do

pierwszych Columbidae. Do pewnego stopnia jest on zabarwiony jak pewne
rasy domowe i podobno oswojony zostal w Abisynii. Mr. Mansfield Parkyns,

ktdry zbieral ptaki tego kraju i zna gatunki, donosi mi, ie to nieprawda.

Zresztfj golab gwinejski odzuacza si? jeszcze tem, iz piora szyjowe posiadaja

konce w szczegolny sposdb wyci?te— cecha, ktdrej nie zauwaiouo w zadnej ra-

sie domowej. Po pisjte: Europejski golab C. oenas, przebywaj^cy na drzewie

i budujqcy guiazdo w jaskiniach lub tez na drzewach albo na ziemi. Ze wzgl?-

du na cechy zewn?trzne gatunek ten mdgtby bye form% rodow$ kilku ras do-

mowych; jakkolwiek krzyzuje on si? latwo z wtasciwym got?biem skalnym, to

jednak potomkowie ich, jak to zaraz zobaezymy, sa ploduemi mieszaucami,

podezas gdy przy krzyzowaniu ras domowych nie znajdujemy ani sladu bezpl'o-

anosci. Nalezy te4 zwazyc, 2e jesli nawet przyjmiemy wbrew wszelkiemu pra-

wdopodobieristwu, ii jeden z powyZszyeh pi?eiu lub szesciu gatunkdw stanowi!

form? rodowq kilku naszyeh domowych gotebi, to przez to nie wyswietlimy

wcale najglowniejszych ro2nic poun?dzy jeaeuastu najwyrazniej okreslone-

mi rasami.

>) Proced. Zool. Soc. 1869, s. 400.

a
) Temminck, Hist. nat. gen. des Pigeons. Tom I; takze: Les Pigeons par. Mad.

Knipp i Temminck. Jednakie Bonaparte w swojem Coup d'oeil powiada, ie pod tq. nazwi>

pojmnje si§ dwa blizko spokrewnione gatunki. Zachodni indyjski gol^b c. leucocephala

jest, wedtug Temmincka, got$biem skalnym, jednakie Mr. Gosse powiada mi, 4e jest to bl$d.
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Przyst^pujemy obecnie do najlepiej nam znanego gol^bia skalnego Co-

lumba livia, ktory w Europie nazywany bywa cz^sto gobjbiem skalnym kate-

xochen i ktdrego zoologowie uwazaj% za forme rodowa wszystkich ras domo-

wych. Ptak ten podobnv jest pod kazdym wzgledem do ras, ktore zostaty nie-

znacznie tylko zmodyfikowane; od wszelkich innyeh ras rdzni sie tem, izjest

ubarwiony na kolor tupkowo-b^kitny i posiada dwie czarne pr^gi poprzeczne

na skrzydlach oraz czarny kuper. Niekiedy spotkac mozna na wyspach Fa-

rder i na Hebrydach ptaki, posiadaj^ee zamiast pr^g czarnych dwie lub trzy

czarne plamy. Brekm *) nazwat forrng t§ Colurnba amaliae

,

jednakze inni or-

nitologowie nie uznali tego gatunku. Oraba 2
)
znalazt nawet r6znic<j porai^dzy

pr^gami na skrzydlach tego samego ptaka na wyspach. FarOer. Inna i nieco

odmienna forma jest albo rzeczywiscie dzik^ lub tez zdziczata na skatach wy-

brzezy angielskich. Mr. Myth 3
)
oznaczyt ja wqtpliwie jako C. affinis, lecz

obecnie forma ta nie jest uwazams jako oddzielny gatunek. C. affinis jest nieco

mniejszy od gol^bia skalnego wysp szkockich i posiada odmienny nieco wy-

gladj poniewaz pokrywy skrzydel posiadaja czarne pola i podobne rysunki

czesto nawet na grzbiecie. Pola te tworz% si§ w ten sposdb, iz kazde pioro

posiada po obu stronach lecz gtdwnie na stronie zewn^trznej, wielki* czar-

na plam§.
, .

Pr^gi na skrzydlach u wlasciwych got^bi skalnych oraz u odmiany posia-

daj^cej czarne pola stauowiii skutek podobnych, lecz wi^kszych plam, ktore

symetrycznie krzvzuja lotki drugiego rz^du oraz wi^ksze pidra pokrywa-

jace. Jesli rysunki ta'kie zjawiajs), sie na innyeh cz^sciach upierzema, to 1 tain

wyst^puja podobne pola. Ptaki w ten sposdb ubarwioue nie przebywaj^ wy-

lacznie na wybrze^ach Anglii; albowiem Oraba widziat je na wyspach Faroer,

a W. Thompson 4
)
powiada, ze znajdowat w Islay polow§ dzikich gof§bi skal-

nych obfitujiicych w owe czarne pola.

Pulkownik King w Hythe zaluduil stado swoje mlodemi dzikiemi ptaka-

mi, ktdre sam sobie sprowadzif z gniazd z wysp Orkney, a kilka egzemplarzy

taskawie mi przez niego przystauyeh, posiadalo wyrazne pola. Poniewaz

w ten sposdb widzimy, iz ptaki zaopatrzone w czarne pola zyja razem z wla-

sciwemi ptakami pospolu w trzech rozmaitych miejscach, a mianowicie na wy-

spach Faroer, Orkney i Islay, nie nalezy wi<?c nadawac zadnego zuaezenia

temu naturalnemu zboczeniu co do upierzenia.

Ksi^ze C. L. Bonaparte s
),

wielki zwolennik rozdzielania gatunkow. uwa-

za C. Tarricola z vv loch, C. Bupeslris z Dauryi 5 C. Sckimperi z Abisynu

jako formy rdfcne od C. livia, jeduakze ze znakiem zapytania; w rzeczywistosci

ptaki te roAaiq. si§ od gol^bia skalnego cechami najdrugorz(jduiejszemi. W mu-

zeum brytahskiem znajduje si§ z Abisynii gol%b z polami czarnerai, prawdopo-

dobnie C. Sckimperi Bonap. “ Do tych mozna jeszcze dodac C. gymnocydus

G. R. Gray z Afryki Zachoduiej, gol^b mniej wyraznie okreslony 1 posiadajsjcy

wiecej nieco nagiej skdry dokola oczu, uiz gol%b skalny. Na zasadzie tego,

co douidst mi Dr. Daniell, wsjtpliwem jest jednak, czy jest to ptak dziki; albo-

wiem na wybrze^u Gwinei trzymane s$ gol^bie domowe (ktdre takie badalein).

>) Handbucli der Naturg. d. Vogel Deutsch lands.

Tagebuch eiaer Reise nach Faro 1830, s. 62.

>) Annals and Mag. of nat. hist. vol. XIX, 1847, s. 102. Jest to doskonaly arty-

knl, traktuj^cy o golfbiach.

*) Nat. Hist of Ireland, vol. II, 1850, s. 11.— Oraba w p. m.

<>) Coup d'oeil sur l’ordre des Pigeons. Comptes Rendus 1854—55.
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Jeszcze powszechniej uwazany jest za odmienny gatunek gol%b skalny

z Indyj (C intermedia Strickland). Rdzni si§ on szczegolniej tem, it tylna

czgsd ciata jest bl§kitna, zamiast by<5 snieino biahp Lecz jak mi donosi

Mr. Blyth, barwa jest zfuienna i bywa niekiedy biatawa. Jesli forma ta zo-

staje oswojona, tworzfj si§ wtedy ptaki z plamami, tak jak to ma miejsce w Eu-

ropie u rzeczywistych dzikich gohgbi skalnych C. livia. Prdcz tego natychmiast

wykazemy, iz bl^kitna i biafa czgsc tylna stanowi cech§ nadzwyczaj zrnienn^.

Juz Bechstein x
) przytacza, ze u gol^bi domowych w Nieraczech jest to najbar-

dziej niepewua cecha upierzenia; mozemy ztad wnosic, iz C. intermedia nie po-

winien bye uwazany za specyficznie rdzny od gotgbia skalnego.

Na Maderze istnieje got^b skalny, ktdrego kilku ornitologdw uwaza za

form? rdznq. od got^bia skalnego. Zbadatem liezne egzemplarze, zebrane przez

Mr. E. V. Harcourta i Mr. Masona. S$ one uieco mniejsze od gofybia skalnego

z wysp Szkockich, a dzioby ich s% znaeznie stabsze. Leez grubosd dzioba

r6£n$ byta u rozmaitych egzemplarzy. W upierzeniu znajduje si§ dziwna ro-

znica; pojedyneze egzemplarze maja upierzenie identyezne z got§biem skalnym

wysp Szkockich (twierdzg to ua zasadzie rzeczywistego pordwnywauia), ione

posiadajij pola, jak C. affinis z wybrzezy Anglii, lecz po wi^kszej cz^sci w wyz-
szym stopniu, poniewast s$ czarne na calyrn prawie grzbiecie. Inne s% iden-

tyezne z tak zw. C. intermedia z Indyj pod wzgl«dem bhjkitnego ubarwienia

tylnej czgsci eiala; gdy tymezasem jeszcze inne posiadaja tg cz^sc bardzo blado

lub bardzo ciemno bl^kitnij i w podobny tez sposdb zaopatrzono s% w ciemne

pola. Tak wielka zmiennosd budzi uzasadnione przypuszczenie, it ptaki te 8$
domoweini gol^biami, ktdre zdziczaly.

Na zasadzie faktdw tych zaledwie mozna w^tpic, iz C. livia
, affinis, in-

termedia oraz formy, oznaezone przez Bonapartego zuakiem zapytania, musz$
bye zaliezone wszystkie do jednego gatunku.

Ale wszystko nam jeduo, czy zrobimy to lub nie i czy niektore z tych form

lub tez wszystkie s$ przodkami roinych gatunkdw domowych; ze wzgl^du na
wyjasnienie rdznic pomi^dzy wyraznie okreslonemi rasami jest to dla nas

wszystko jedno. Ze pospolite gofebie domowe, trzymane w rozmaitych czg-

sciach swiata, pochodz^ od jednej lub od kilku wyzej wspomnianych dzikich

odmian gol^bia skalnego, o tem nie b^dzie w^tpil nikt, kto formy te poro-

wnywa. Zanim jeszcze jednak zrobie kilka uwag dotycz^cych gofysbi do-
mowych, dodam, iz dziki golqb skalny, jak si§ okazato, latwo si§ daje oswoic
w rozmaitych krajach.

Widzielismy, ii pulkownik King w Hythe zaludnit swoje stado got§bi

przed dwudziestu przeszto laty mlodemi, dzikiemi na wyspach Orkney schwy-
tanemi ptakami: a od tego czasu znaeznie sie one rozmnozyly. Scisly badaez
Macgilivray a

)
powiada, ze na wyspach Hebrydzkich oswoil on dzikiego go-

t$bia skalnego a znane sq. fakta, it gohjb ten rozmnazal si§ w stadich na wy-
spach Szkockich. Jak mi donosi kapitan Hutton, dzikiego gotgbia skalnego

') Naturg. Dcutschlands Bob IV, 1795, s. 14

*) History of British Birds, vol. I, s. 275 — 284. Mr. Andrew Duncan oswoil got?-

bia skalnego na wyspach Szkockich. Mr. James Barclay i Mr. Smith z Dyea-Sound po-

wiadaj? obaj, it dziki goti}b skalny latwo mole by£ oswojony, a pierwszy twierdzi, iz

ptaki oswojone sktadaty jajka cztery razy na rok. Dr. Lawrence Edmondstone donosi mi,

ie dziki got$b skalny przybyl do Balta Sound na wygpy Szkockie, osiadi w jakimft gol?-

bnikn i krzyiowat si? z jego mieszkadcami; doniAst mi on i o innych wypadkach, w kt6-

rych mlodo schwytane ptaki rozmnazaly si? w niewoli.
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tatwo jest oswoic w Indyach i chowac go tatwo z gatnnkami doraowemi.

Mr. Blyth a
)
twierdzi, iz czesto dzikie ptaki przybywajq do stad got§bi do-

mowych i mieszajq sie z ieh mieszkahcami osiadtemi. W starern „Ayeen

Akbery“ powiedzianem jest, ze gdy zabiera sig par? dzikich got^bi „wkr6tce

tysiq,ce innych tegoz gatunku tqcza si§ z niemi".

Gotebie domowe sq to takie, ktore trzymane sq stadami w stanie nawp6t

oswojonym. Hodowcy nie zajmujq si§ memi specyalnie, wyszukujq one so-

bie same pozvwienia, wyjqwszy surowq pogod§. W Anglii, a sqdzqc z dzieta

Boitarda 1 Corbie takie we Francyi, pospolity gotqb domowy zupetnie jest

podobny do odmiany gotebia skalnego z ciemnemi polami. Lecz widziatem

gotgbie domowe z Yorkshire bez sladu pdl, podobnie jak dziki gotqb skalny

z wysp Szkockich. Gotgbie domowe z wysp Orkney rdznity si§ nieco pomi§-

dzy sobq po dwudziestoletniem przeszto bodowaniu przez putkownika Kinga,

ciernna liarwq upierzenia oraz grubosciq dzioba; przyczem najcienszy dzidb byt

nieco grubszy od najgrubszego dzioba got^bi z Madery.

Wedtug Bechsteina pospolity gotqb domowy w Niemczecb nie posiada

p61 ciemnych. W Indyach posiadajq one pola i czgsto majq biate plamy; cz^c

tylua ciata bywa takze czgsto prawie biatq, jak mi powiada Mr. Blyth. Otrzy-

matern kilka got§bi domowyeh od Sir J. Brooke, ktdre pierwotnie pochodzity

z wysp S. Natunas na archipelagu Malajskim i krzyzowane byty z got^biami

demowemi z Singapore. Byty one mate, a najciemniejsza odmiana byta bar-

dzo podobna do cieinno-plamistej odmiany z bt^kitnq cz^sci^ tylnq, z Madeiry;

jednakie dziob nie byt tak cienki, jakkolwiek stanowczo cienszy nit u gotebia

skalnego z wysp Szkockich. Pewien gotqb skalny przystanv mi z Fu-tschu

z Chin przez Mr. Swinhoe'go byt takze raezej mniejszy, nie roznit si§ wszakie

pod innym wzgl^dem. Przez uprzejmosd D-ra Daniella otrzymatem eztery go-

bjbie domowe z Sierra Leone *); byty one tak duze, jak szkocki gotqb skalny,

i jeszcze bardziej krgpe. Pod wzgledem upierzenia niektdre z nicb

byty identyezne ze szkockim got^biem skalnym, jednakze ich blask inetaliczny

byt jeszcze silniejszy. Inne posiadaty btgkitnq czgsd tylnq i podobne byty do

odmiany C. intermedia z Indyj, posiadajqcej pola. Jeszcze inne posiadaty

pola tak wielkie, ie prawie byty czarne. U tych czterech ptakow dtugosd

dzioba nieznacznie sig rbznita, jednakze u wszystkich dziob byt stanowczo

krotszy, masywniejszy, mocniejszy niz u dzikiego gotebia skalnego wysp Szko-

ckich lub tez u angielskiego gotebia domowego. Jesli pordwnamy dzioby tych

got§bi afrykaiiskieh z najciehszerai dzidbkarai dzikich egzemplarzy z Madeiry,

to kontrast okaze si§ bardzo wielkim. Pierwsze byty o cate y, grubsze, w kie-

ruuku pionowym, od ostatnich, tak 4e na pierwszy rzut oka kazdy uwatatby

tego ptaka za specyficznie roznego. Nie motna wszakze utworzyc pomi^dzy

wyiej wspomnianemi odmianami tak doktadnego i stopuiowego szeregu, aby

byto niemozliwem rozdzielenie ich.

Strescmy to: Dziki gotqb skalny, Columba livia, ktora to nazwa obejmuje

sobq C. affinis, intermedia i inne jeszcze bliiej spokrewnione rasy geograficzne,

posiada bardzo rozlegte rozmieszczenie: od potudniowego brzegn Norwegii

i wysp Fiirber at do brzegow morza Srbdziemnego, od Madeiry i wysp Kana-

3
) Annals and Mag. of nat. hist. vol. XIX, 1847, s. 103 i 2 ser. 1857, s. 512.

*) Wedlug Johna Barbuta .Description of the Coast of Guinea* s 215, 1746 zwy-

czajne gotfbie domowe s$ dosyd liczne; s;dz$c z nazwy, zostaly zapewne wprowadzone.
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ryjskich do Abisynii, Indyj i Japonii. Jest on bardzo zmienny pod wzglgdem

upierzenia, w niektoryeh miejscowosciach posiada czarne pola oraz biat%

lub bfykitn^ cz§sc tyln% albo l§dzwiow$; jest on tez nieco zmienny pod wzgle-

dem wielkosci dzioba i ciala. Golgbie domowe, co do ktorych nikt nie w$tpi,

ze pochodzsj od jednej lub wielu wyzej wspomnianych form dzikich, ulegaj^

podobnym leez rozleglejszym jeszcze zboczeniom w upierzeniu, wielkosci ciala,

dlugosci i grubosci dzioba. Pomiedzy bl§kitnem i biafem ubarwieniem tylnej

cz^sci ciala oraz temperature krajbw, zamieszkalych tak przez gol^bia dzikiego

jako tez domowego istnieje, zdaje si§, pewna zaleznos<5; albowiem wszystkie

prawie gulebie domowe w Europie Pdlnocnej posiadajjj biala tylnq, cz^sc eiata,

podobnie jak dziki europejski gol%b skalny, a wszystkie prawie golgbie do-

mowe z Indyj posiadaje bl^kitne tylnsj cz?sc ciala, jak dziki gol^b in-

dyjski C. intermedia. Poniewaz okazalo si§, te w rozmaitycb krajach la-

two oswoic dzikiego gol^bia skalnego, bardzo jest prawdopodobuem, ze got§-

bie domowe calego swiata stanowisj potomkow co najmniej dwoch, a mote

wi^kszej jeszcze ilosci dzikich form rodowych. Ale te ostatnie, jak widzieli-

smy, moga nie byd uwazane jako gatunkowo rotne.

Co do zmiennosci golgbia skalnego mozemy zrobid jeszcze krok naprzdd

bez obawy sprzecznosci. Ci hodowcy gol^bi, ktdrzy przypuszczaj$, iz

wszystkie gldwne rasy, jak pocztowe, wolaki, pawiki i inne pochodze od roz-

maitych form rodowych, przyjmuja jednak, iz tak zw. gol^bie odmianowe, malo

si§ rozni^ce od gol^bia skalnego, za wyjatkiem ubarwienia, pochodze od tego

ptaka. Pod nazw% gofysbi odmianowych pojmujemy takie ptaki, jak got^bie

plamiste, mniszki, helmowce, jaskdlcze, porcelanowce, szwaby, gilowate (Neu-

meister), tarczowniki i inne w Europie oraz liczne inne w Indyach. Ale bylo-

by tak samo dziecinnem przypuszczad, iz wszystkie te ptaki pochodza od tyluz

odmiennych dzikich pokoleh, jak wierzyc, te ma to tez miejsce z wielu odmia-

nami agrestu, bratka lub georginii.

Jednakte wszystkie te gol^hie zachowuje czystosc rasy, a niektore z nich

przedstawiaje podrasy, ktore stale takze zachowuje swe cechy. Rbznia si§ one

zuacznie pomiedzy sobq oraz od gol^bia skalnego upierzeniem, mniej pod uzgle-

dem wielkosci oraz stosunkowych wymiardw ciala, wielkosci u6g, dlugosci

i grubosci dziobdw. Rotnia si§ pod tym wzgl^dem pomiedzy sobe wi^cej, ani-

teli gol^bie domowe. Gdybysmy mogli przyjac, ze te ostatnie, ktdre ulegaje

zboczeniom nieznacznie tylko, oraz odmiany, ktore s$ zmienne w wytszym sto-

pniu zgodnie z wytszym stopniem oswojenia, pochodz% od C. livia (pod nazw%

tij mamy ua mysli wyliczone powyzej dzikie rasy geograficzue), pytanie byloby

znacznie trudniejszem, jesli wzi^libysmy pod uwagg jedenascie glownych ras,

z ktdrych liczne tak znacznie zostaly zmodyfikowane. Mozua atoli wykazac

przez dowody posrednie, it te giowne rasy nie pochodz% od tyluz dzikich form;

a jesli si§ raz na to zgodzimy, nie b^dziemy watpili, te sa one potomkami go-

Igbia skalnego, ktdry zbliza si§ do nich bardzo sposobem zycia i wigkszosciq

cech, ktdry ulega zboczeniom w stanie naturalnym i ktdry mote si§ zmieniac

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



— 151 —
w znacznym stopniu w stanie naturalnym, podobnie jak odmiany. Zreszt^ zo-

baczymy wkrotce, jak wielce okolicznosci sprzyjaty znacznej modyfikacyi sta-

rannie hodowanych ras.

Powody, dla ktdrych przypuszczamy, iz rozmaite gtdwne rasy nie pocho-
dz% od tak wielu pierwotnych i nieznanych form rodowych, mozna sprawdzie

do szesciu nast§puj%cych punktow. Po pierwsze: Jesli jedenascie gtownych
ras nia powstato przez przemiany jakiegob^dz gatunku w pot^czeniu z jego ra-

sami geograficznemi, w takim razie musz$ one pochodzid od kilku bardzo r<5-

znyeh gatunkdw rodowych; albowiem zadne, chociazby najrozleglejsze krzy-

zowanie pomigdzy szesciu tylko lub siedmiu dzikiemi formami nie mogtoby wy-
produkowae ras, tak odmieunych, jak wolaki, pocztowe got^bie, runt, pawiki,

zabotniki, mtynki krdtkogtowe, jakobinskie i bgbenki. W jaki sposdb np.

krzyzowanie mogtoby stworzyc wolaka lub pawika, gdyby obaj przypuszczalni

rodzice ich nie byli posiadali dziwnych cech ras tych.

Wiem. iz niektdrzy naturalisci s^dzsj wraz z Pallasem, iz krzyzowa-

nie wywotuje silnsj sktonnosd do zboczen, niezaleznie od cech, odziedziczonych

po obojgu rodzicach. S^dza oni, 4e bytoby tatwiej wychowac woiaka lub pa-

wika z krzy^owania dwdch odmiennych gatunkdw, z ktorych zaden nie posia-

dalby cech tych ras, anizeli z jakiegob^dz pojedynczego gatunku. Mog§ zna-

lezc niewiele tylko faktow, potwierdzajacych teorye t§ i przyjmujg jsj w sto-

pniu bardzo malym. W pdzniejszym rozdziale powrdeg jeszcze jednak do tej

kwestyi. Dla naszego celu punkt ten nie ma znaczeuia. Interesuj%ce nas py-
tanie polega na tem, czy powstato wiele nowych i waznych cech od czasu,

kiedy cztowiek po raz pierwszy oswoit got^bia, czy tei nie. Wedtug zwy-

ktego pogl^du zboczenie stanowi skutek zmienionych warunkdw £ycia; wedtug

zas teoryi Pallasa zboczenie czyli wyst^powanie nowych cech stanowi skutek

czynnikdw mistycznych. W niektdrych wypadkach jest to mofcliwe, jakkol-

wiek z rdinych wzgl^ddw nieprawdopodobne, aby wyraznie okreslone rasy po-

wstaty wskutek krzyzowania. Tak np. gotab Barb mdgtby powstac ze skrzy-

zowania dtngodziobego gotobia pocztowego posiadajqcego wielkie ptaty oczne

i jakiegab^dz got^bia krdtkodziobego.

Ze liczne rasy do pewnego stopnia zostaty zmodyfikowane przez krzyio-

wanie i ie pewne odmiany, r62ni$ce si§ tylko szczegdlnem ubarwieniem, po-

wstaly ze skrzy2owari pomigdzy rormaicie ubarwionemi odmianami, mo2na to

uwazad jako prawie pewne. Wedtug teoryi, iz gWwne rasy zawdzi§czaj$ rd-

inice swoje pochodzeniu od rozmaitych gatunkdw, musielibysmy przyj^d, ze

conajmniej osiem lub dziewi^c a praw’dopodobnie tuzin gatunkdw wszystkie

z tym samym zwyczajem przebywania na skatach oraz zycia towarzyskie-

go albo obecnie istniej% gdziekolwiek, lub tez niegdys istniaty, obecnie zas

wygin^ty jako dzikie ptaki. Jesli jednak zwazymy, z jak% starannosci^ poszu-

kiwane bywaja dzikie got^bie na catej ziemi i jak uderzajqcemi ptakami

got^bie na catej ziemi, szczegdlniej gdy zamieszkujij skaty, wyda nam
si§ bardzo nieprawdopodobnem, aby osiem lnb dziewigc gatunkdw, ktdre
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juz oddawna ssj, oswojone i dlatego zamieszkiwad musiaty dawno znane

kraje, aby gatunki te obecnie jeszcze miaty istnied w stanie dzikim i aby orni-

tologowie o nich nie wiedzieli.

Hypoteza, it gatunki takie niegdys istnialy, lecz wyginety, jestnieco pra-

wdopodobniejsza. Lecz hypoteza o wygini?ciu tak wielu gatunkdw w ciagu

czasu historycznego jest smial%, wobec tego, jak mato wptynat cztowiek na

wyt?pienie zwyczajuego got?bia skalnego, ktorv pod wzgl?dem wszystkicb

obyczajow zycia podobny jest do ras domowycb. Gofyb skalny (C. livia)

istnieje i ma si? jak najlepiej na malych pdtnocnych wysepkaeh Farocr, na

wielu wyspach na brzegu Szkocyi, na Sardynii, na brzegach inorza Srddziem-

nego oraz w srodku Indyj. Hodowcy s^dzili niekiedy, ze uiektdre gatunki ro-

dowe zyly pierwotnie na malych wyspach i iuogty bye tatwo t?pione. Wszela-

ko wyzej przytoczone fakta nie przemawiaja za prawdopodobieiistwem wygi-

ni?cia ich na malych wyspach. Sadz^c z tego, co wiemy o rozmieszczeniu

ptakdw, nie jest prawdopodobnem, aby wyspy w blizkosci Europy miaty bye

zamieszkale przez swoiste gatunki got?bi, a gdy przyjmiemy, iz bardzo odlegle

od siebie wyspy oceaniczne byty ojczyzns* gatunkdw rodowych, musimy sobie

przypomniec, ze podrdie w dawnych czasach bardzo powoli odbywauo i ze

okr?ty byty bardzo ile zaopatrywane w swiezjj zywnosd, tak ze nie latwoby

byto przywiezc do domu iywe ptaki. Powiadam „podr6ie w dawnych cza-

sach", albowiem wszystkie prawie rasy got?bi znane juz byty przed r. 1600, tak

it przypuszczalne dzik ie gatunki musiaty byd schw ytane i oswojouc przed ta datsp

Powtore.—Teorya, iz najgtdwniejsze rasy domowe pochodzfj od kilku ga-

tunkdw pierwotnych zawiera przypuszczenie, iz kilka gatunkdw byto niegdys

tak silnie oswojonych, it rozmnaiaty si? w niewoli. Jesli nawet tatwo jest

oswoid wi?kszosd dzikich ptakdw, to jednak doswiadezenie uezy, it trudno,

aby w niewoli rozmnazaly si?, jakkolwiek nalezy dodac, to z gol?biami udaje

si? to tatwiej niz z wi?kszosci*| innych ptakdw. Podczas ostatnich dwustu lnb

trzystu lat trzymano liezne ptaki w gol?bnikach, ale prawie ani jeden nie moze

byd dot^ezony do listy gatunkdw oswojonych, a jednak musielibysmy przyj^c

wedtug teoryi puwyiszej, ze przed niedawnym czasem blizko tuzin gatunkdw

got?bi, nieznanych obecnie w stanie dzikim. zostato oswojonych catkowicie.

Po trzecie.—Wi?kszosc naszyeh zwierz^t domowych zdziczata w rozmai-

tych cz?sciach ziemi, jednakie ptaki rzadziej niz ssijce, widoeznie w skutek

cz?sciowej utraty zdolnodci latania. Tem niemniej zualaztcm dane, wskazu-

j^ce, it kura doraowa zdziczata w Ameryce Potudniowej, a moie takie w Afryce

Zachodniej, jako tez na wyspach rozmaitych. Na brzegach Parany indyk byt

przez dtugi czas zupetnie prawie zdziczaty, a«perlica zdziczata catkowicie na

wyspie Wniebowstqpienia i na Jamajce. Na t? ostatni$ wysp? paw takze „zo-

stat wysadzony". W Norfolk kaezka pospolita opuszcza ojczyzu? swojjj i jest

prawie zdziczaty Mieszancdw kaezki pospolitej i pizmowej. ktdre zdziczaty,

strzelano w Ameryce Pdtnocnej, Belgii oraz w poblizu jeziora Kaspijskiego.

G?s zdziczata podobno w La Plata. Pospolity goh|b domowy zdziczat na wy-
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spie Juan Fernandez, Norfolk, Wniebowst^pienia, prawdopodobnie na Made-

rze, na wybrzezach Szkocyi i, jak przypuszczajq., na brzegach Hudsonu w Ame-

ryce Pdtnocnej l
). Ale jakze rdsine s% to wypadki, dotycz^ce jedenastu g!6-

wnych ras got^bi, ktore wedlug kilku autordw pocliodzij od tyluz rozmaitych

gatunkow.

Zaden z tych autorow nie twierdzil nigdy, aby jakakolwiekbadz z tych ras

znalezion^ zostala w jakiejs cz^sci swiata w stanie dzikim, ajednak zostaly one

wsz$dzie przetransportowane, a niektore z nich musialy nawet powrdcie do

pierwotnej ojczyzny. Na zasadzie pogladu, iz wszystkie te rasy sa wytwo-

rem zboczen, mozemy zrozumiec, dlaczego nie zdziczaty one; albowiem

znaczny stopien modylikacyi, jakiemu ulegty, wskazuje, jak dfugo i jak do-

skonale musialy bye oswojone, a to uczyniloby je calkiein niezdolnemi do zy-

cia w stanie dzikim.

Po czwarte. — Jesli przypuscimy, ze charakterystyezne roinice pomiedzy

rozmaitemi rasami domowemi stanowi§ skutek pochodzenia od rdznych gatun-

kow rodowyck, musimy zt%d wnosic, ze czlowiek w dawuych czasach albo bez-

celowo lub tez wprost przypadkowo wybrat do hodowli pewna ilosc nader nie-

normalnyeh gol^bi; albowiem bezw^tpienia gatunki podobne do takich ptakdw

jak wolaki, pawiki, golebie poeztowe, rnlynki krotkoglowe, zabotniki i t. p.

w porownaDiu ze wszystkiemi istuiej^cemi czlonkami wielkiej rodziny gofysbi,

musialy bye w najwyzszym stopniu nienormalne. Musielibysmy wiec przy-

puszczac, ze czlowiekowi nietylko udalo si§ niegdys catkowicie oswoie kilka

bardzo anormalnych gatunkow, leez tak2e, ze gatunki te od owego czasu wszy-

stkie wygin§ty lub eonajmniej nieznane sa obecnie. Taki podw^jny przypadek

jest tak nieprawdopodobny, ii przyjmowanie egzystencyi wielu gatunkdw anor-

malnych wymagaloby bardzo przekonywaj^eych dowodow. Jesli zas z dru-

giej strony wszystkie rasy pochodz§ od golgbia skalnego C. livia, mozemy, jak

to pozniej szczegolowo wyjasniouem b^dzie, zrozumiec, dlaczego wszelkie

male zboczenio w budowie od czasu pierwszego swego wyst^pienia stale wzra-

stadby winno przez zachowywauie przy iyciu najsilniej nacechowanych oso-

) Co do zdziczatych gol;bi na wyspie Juan Fernandez p. Bertero w Annals, des

Scienc. nat. T. XXI, a. 351, na wyspie Norfolk p. E. S. Dixon w the Dovecote, 1851, s. 14,

wedlug Mr. Goulda. Co si; tyezy wyspy Wniebowst;pienia powotuj; si; na wiadomoM

piimiennie mi doniesion; przez Mr. Jjayarda Co do brzegbw Hudsonu p. Bhjth w Ann.

of nat hist, v XX 1857, s. 511; o Szkocyl p. Macgilivray, British Birds, vol. I, s. 275,

takie Thompson, Nat hist, of Ireland, Birds, vol. II, s. 11. Co do kaezki p. E. S. Dixon,

Ornamental Poultry, 1847, s. 122. Co do zdziczalych mieszaheow pospolitej kaezki i pii-

mowej p. Audubon, American Ornithology i Selys Longschnmp, Hybrides das la famille

des Anatides, Co do g;si p. Izyd. Geoffroy St. Hilaire, hist. nat. gen. T. Ill, s. 498;

o perlicach p. Gosse, a naturalist’s sejourn in Jamaica, s. 124 i szczegbtowiej w jego Birds

of Jamaica. Widziatem dzik; perlic; na wyspie Wniebowst;pienia. Co do pawia patrz

A week at Port Royal przez R. Hilla, kompetentnego autorytetu s. 42. Co do indyka

spuszczam si; na ustne dane; przekonatem si;, it nie byty to Curassaos. 0 kurach po-

dam wiadomo&ci w nast;pnym rozdziale

Dzieta Karola Darwina.—Zmienno46 zwierz;t i roilin. T L 20
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bnik6w; a poniewaz dzialanie doboru stosowanemby bylo do gustu ludzkiego,

a nie do doboru samego ptaka, nagromadzenie takich zboczen bytoby z pewno-
sciq. anormalne w porbwnaniu z budown gol^bi w stanie naturalnym.

Wspomniafem juz dziwny fakt, iz charakterystyczne roznice pomiedzy
najglowniejszemi rasarni domowemi s% nadzwyczaj zmienne. Widzimy to wy-
raznie w wielkiej roznicy co do ilosci pior ogonowych u pawikow, w rozwoju

wola u wolakow, w dtugosci dzioba u mlynkow, w rozwoju ptatdw skdrnych

u got§bi pocztowych i t. d. Jesli ceehy te stanowia reznltat kolejnych zboczen,

nagromadzonych przez dobdr, mozemy ztad widzied, dlaczego sij one tak zmien-

ne; to bowiem wlasnie czgsci, ktdre ulegaty zboczeniom od czasu oswojenia

gotebia i ktore dlatego obecnie jeszcze zmieniaja si§. Dalej, zboczenia

te niedawno nagromadzone zostaty
|
rzez czlowieka drog% doboru; dlatego tet

nie sq, one jeszcze dostatecznie silnie ustalone.

Po piqte.—Wszystkie rasy domowe parz$ si§ latwo i co jest rowuie wa-
ine, ich mieszane potoinstwo jest calkiem ptodne. Azeby przekonac si§ sta-

nowczo o tym fakcie, robilem liczne doswiadczenia, ktdre przytoczone s% po-
niiej w przypisku J

); a w ostatnich czasach podobne doswiadczenia robit tez

Mr. Tegetmeier i otrzymat takie same rezultaty. Neumeister, ua ktdryiu mozna
polegac, powiada, te jesli skrzyzowac gofybie domowe z gofebiami jakiej innej

rasy, mieszance b?da nadzwyczaj plodne i silne. Boitard i Corbie zapewniaja,

>) Utoiytem dtug? tablic? wykonanych przez rAinych liodowcow krzyiowaA po-
mi?dzy rozmaitemi rasami domowemi, nwaiam atoli, iz nie warto ogiaszaA jej. W tym sa-

mym celn robitem sam liczne krzyiowania; wszystkie okazaty si? zupetnie ptodnemi.

W jednym ptaku pot?czylem pi?6 najrAznorodniejszych ras, a naturalnie wymagato to

wielkiej cierpliwoici. Ze pig* rAinych ras bez naruszenia ptodnolci zlalo si? a sob?, jest

to fakt doniosly, poniewaz Gartner wykazal, ze jest to prawidlo bardzo ogAlne, jakkol-

wiek nie powszechne, ii zloioue krzyiowania pomiedzy wielu rasami s? uader jatowe.

Znane mi s? tylko dwa czy trzy wypadki nieptodno&ci potomstna pewuych ras po krzy-

iowaniu. Pistor (das Ganze der Feld-Taubenzucht, 1831, p. 15) twierdzi, iz nieplodne s?

mieszaAce pomi?dzy got?biami indyjskiemi (barb) i pawikami; wykazaiem atoli, 4e jest to

bi?dne, nietylko przez to, ii krzyiowalem podobne mieszaAce z wielu innemi mieszaAcami

takiegoi pochodzenia, lecz i przez prAb? daleko ostrzejsz?, a mianowicie krzyiowalem
hrata z siostrq i znalazlem, te byly zupetnie plodne. Temminck (Hist. nat. gAn. des

Pigeons, T. I, s. 197) przypuszczat, it iabotniki i sowacze nie tatwo krzyiowaly si? z in-

nemi rasami. Lecz moje iabotniki krzyiowaly si? na woluosci z mtynkami migdalowemi
i z b?benkami; to samo miato miejsce pomiedzy zabotniknmi domowemi i mlynkami {Dixon,

the Dovecot, s. 107). Krzyiowalem iabotniki z gol?biami barb, podobnie tel Mr. Boitard,

ktAry twierdzi, te mieszaAce s? bardzo plodne. MieszaAce iabotnikAw i pawikow byly
pomi?dzy sob? bardzo plodne {Riedel, Tanbenzucht, s. 25, Bechatein, Naturg. Deutschlands

Bd. IV, s. 44). Krzyiowano iabotniki {Riedel s. 26) z wolakami i jakobiAskiemi got?biam;

oraz z mieszaAcem b?benka i g. jakobiAskiego (Riedel s. 27). Ten ostatni pisarz podaje
wszelako niektAre ogAlne prawidta co do nieptodnolci iabotnikAw, parzonych z pewnemi
innemi skrzyiowanemi formami. Nie w?tpi? jednak, ie objaSnienie, jakie daje E. S. Dixon
jest stusznem, a mianowicie, ie w tych wypadkacb pojedyncze osobniki iabotnikAw i in-

nych ras byly zapewne przypadkowo bezptodne.
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na zasadzie rozlegtej praktyki wtasnej, £e przy krzyiowaniu gof$bi, im bardziej

rasy si§ rbznisj, mieszane potomstwo jest tem produkcyjniejsze. Przypuszczam,

ie teorya wygtoszona po raz pierwszy przez Pallasa, jesli nie jest rzeczywiscie

dowiedziona, to jednak bardzo jest prawdopodobna, a mianowicie: id blisko

spokrewnione gatunki, ktore w stanie naturalnym lub tez swieZo schwytane,

okazuj$ sig przy krzyzowaniu w pewnym stopniu jatowemi, traca t§ jalowosd

podczas dtugotrwalej hoodowli.

Jesli zwazymy wielka roznic^s pomi^dzy takiemi rasami jak wolaki, pocz-

towe, runt, pawiki, zabotuiki, rntynki i t. d., to fakt ich zupelnej a nawet po-

wi§kszonej plodnosci przy krzyzowaniach stanie si§ silnym dowodem, przema-

wiaj^cym na korzysc pochodzenia ich od jeduego gatunku. Argument ten staje

si§ jeszcze silniejszym wobec tego (w przypisku *), podajg wszystkie wypadki.

i) Got?bie domowe parz? si? tatwo z form? pokrewn? C. oenas czyli z gol?biem

siniakiera (
Bechstein

,
Naturg. Deutschlands, Bel. IV. p. 8); Mr. Brent uakutecznil to samo

krzyiowanie kilkakrotnie w Anglii; mlode atoli, maj?c blizko dziesi?6 dni wieku, umie-

raly zwykle. Jeduego mieszaAca (z siniaka i gol?bia pocztowego z Antwerpii) wychowal

on i sparzyl z dragonem; nie zloiyl jednak jaj. Bechstein powiada dalej (s. SO), it

got?bie domowe krzyiuj? si? tatwo z grzywaczem (C. palumbus ), synogarlic? (Turtur ri-

soria) i turkawk? (Turtur vulgaris)-, nic jednak nie mAwi o ptodnoSci mieszaAcAw, a wspo-

mnialby o tem z pewuo&ci?, gdyby znal fakty odnoSne. W ogrodzie zoologicznym (we-

d»ug r?kopismu Mr. James Uunta) pol?czyl si? mieszanieo samiec, pochodz?cy z Turtur

vulgaris i gol?bia domowego, z „kilku rAinemi gatuukami gol?bi; ze zloionych jr.j zadne

jednak nie byly dobre*. MieszaAce z C. oenas i C. gymnophtahlmos by»y nieplodne.

W Koudona Mag. of nat. hist. vol. VII 1834, p. 154 znajdujemy, ii samiec mieszaniec

(z turkawki samca i Smietankowej synogarlicy samicy) krzyiowal si? przez kilka lat x sy-

nogarlici); ta ostatatnia ztoiyla liczne jaja, lecz wszystkie - jalowe. Boitard i Corbii

(Les Pigeons etc. p. 235) przytaczaj?, it mieszaAce z tych dwAoh turkawek stale byly nie-

plodne Uk pomiydzy sob? iako tei pomi?dzy obiedwiema formami rodzicielskiemi.

Mr. Corbii wykonal doiwiadczenie ,avec une t-spece destination*; podobnie tei

Mr. Mauduyt i Viedlot. Wedtng Temmincka takze mieszaAce obu tych gatunkAw byly zu-

petaie bezplodne. Jefiii zaS Bechstein (Naturg. Deutschlands, B. IV, s. 101) twierdzi, ie

mieszaAce obu tych turkawek rozmnaiaj? si? pemi?dzy sob? tak dobrze, jak dzikie ga-

tunki i jeSli pewien pisarz w dzienniku .Field* (1858) twierdzi to samo, to jest w tem,

zdaje si?, jakiefi nieporozumienie. Na czem to polega, nie wiem, poniewai w kaidym ra-

zie Bechstein przynajmniej musial zuaA Mat? odmian? synogarlicy. Bylby to fakt wyj?tko-

wy, gdyby te same dwa gatunki produkowaty uiekiedy nadzwyczaj piodne potomstwo, nie-

kicdy zaS nadzwyczaj nieplodne. W r?kopismacb, zawieraj?cych wi?domoici 0 ogrodzie

zoologicznym, znalaztem, ii mieszaAcy Turtur vulgaris i T. suratensis, oraz T. vulgarts

i Ectopistes migratorius s? nieplodne. Dwa z tych ostatnich mieszaAcAw sarocAw parzyly

si? z czyst? form? rodzicielsk?, a mianowicie z T. vulgaris i Ectopistes, jako tei z syno-

garlic? i grzywaczem. Zostaly ztoione liczne jajka, wszystkie atoli byly jalowe. W Pa-

ryiu (/*. Geoffrey St. Hdaire ,
hist. nat. gen. T. Ilf, s. 180) wychowauo mieszaAcAw Tur-

tur auritus z T. cambayensis
,

oraz z T. suratensis-, niema jednak nigdzie wzmianki o tem,

aby byly piodne. W londyAskim ogrodzie zoologicznym Goura coranata i G. victoriae

wydaly mieszaAca, ktAry skrzyiowal si? z G. coranata i zloiyl kilka jaj; okazaly si? one

jednak jaloweiui. W r. 1860 wydaly w tyuile ogrodzie mieszane potomstwo C. gymnu-

phtalmos i maculosa.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowskl



— 156 —
jakie udato mi sig zebrad), ze nieznany jest ani jeden prawie przyktad, aby

mieszadce pochudzace z dwdch dobrych gatunkdw gotgbi byty plodne albo po-

inigdzy sob% albo tez przy krzyzowaniu z jednq z czystych form rodzicielskich.

Po szoste.—Za wyjsjtkiem pewnych waznych roinic charakterystycznych

gtowne rasy s% zupelnie podobne pod ka4dym innym wzglgdem tak jedne do

drugich jako te4 do golebia skalnego. Jak zauwazylein, wszystkie sa nadzwy-

czaj towarzyskie; wszystkie gardz% drzewami, nie przesiaduj^c i nie gnie4dzqc

sie ua nich. Wszystkie skladaj^ po dwa jaja, jakkolwiek nie jest to ogdlne

prawidto dla gotgbiowatych; wszystkie potrzebujij, o ile moglem sig dowie-

dzied, jednakowej ilosci czasu do wylggu jaj, wszystkie znosz^ takq, sama wiel-

ka roznice klimatu, wszystkie lubisj taki sam pokarm a pasyami sol, wszystkie

(wyjqwszy finnikinsa i wierciela, ktdre innemi znow cechami mato sig ro4ni%)

posiadaja takie same swoiste obyczaje wczasie parzeniasigi wszystkie (za wy-

jatkiem bgbenka i golgbia synogarlicy czyli smieszka, ktdre takze innemi cecha-

mi nie bardzo sig rdzui^) grnchajsj w jednakowy, swoisty sposdb, niepodobny

do gruchania zadnego innego dzikiego golgbia. Wszystkie ubarwione rasy

posiadaja taki sam swoisty polysk metaliczny na piersi, co nie stanowi cechy

ogdlnej u gotgbi. Kazda rasa przedstawia zboczenia w ubarwieniu w takich

samych prawie granicach; a u wigkszosci ras istnieje taka sama dziwna zalez-

nosd wspdlczynna poraigdzy rozwojem puchu u piskl^t i pdzniejszem ubarwie-

niem pidr. U wszystkich jest prawie taka sama proporcyonalna dlugosc pal-

cdw i lotek pierwszego rzgdu — cechy, bardzo zmienne u rozmaitych przedsta-

wicieli Columbidae. U tych ras, ktdre posiadaja jakiekolwiekb^dz dziwne zbo-

czenie w budowie np. u pawikow (ogon), u wolakdw (wole), u gotgbi poczto-

wych i ralynkdw (dzidb) i t. d. inne czgsci pozostajsj prawie niezmienione.

Wszyscy zoologowie przyznaja nam, ze bytoby prawie niemozliwem w ja-

kiejs rodzinie wybrad tuzin gatunkdw naturalnych, ktdre pod wzglgdem sposo-

bu zycia oraz budowy ogdlnej bylyby scisle z sob% zgodne i rdzuityby sig tyl-

ko znacznie kilku cechami. Przez teoryg doboru naturalnego fakt ten staje sig

zrozumialym; albowiem ka4da kolejna modyfikacya budowy w ka4dyra gatun-

ku naturalnym zachowuje sig tylko dlatego. ii jest po4yteczn%; a jesli modyfi-

kacye takie zostaj^ nagromadzone, warunkuj% one wielk% przemiang w sposo-

bie zycia, co zndw prowadzi z pewnoscisj do innych zmian budowy i calej

organizacyi.

Jesli z drugiej strony rozmaite rasy gotgbi powstaly dzigki cziowiekowi

przez dobdr i zboczenie, mozemy sig tatwo domyslec, zkad to pochodzi,

it sq one do siebie podobne pod wzglgdem sposobu zycia oraz tych wszystkich

cech, ktdrych cztowiek nie uwazat za potrzebne modyfikowac, podczas gdy

czgsci, ktdre wpadaly mu w oczy i w ktdrych sig lubowat, rdzni% sig od siebie

w tak bajecznym stopniu.

Prdcz wy4ej wyraienionych pnnktdw, co do ktdrych wszystkie rasy do-

mowe podobne s§ do siebie oraz do golgbia skalnego, istnieje jeszcze jeden,

zastugujqcy na szczegdlna uwagg. Dziki golfjb skalny posiada tupkowo-btg-
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kitne ubarwienie, skrzydta maj% dwie poprzeczne czame przepaski czyli pr§gi,

cz^sc tylna zmienn^ ma barwe i bywa zwykle u got^bi europejskich bialq,

u indyjskich zas bl§kitn%. Ogon posiada prawie na koncu pr§g§ czarna, a ze-

wn^trzne promienie sterdwek zewn^trznvch — biate brzegi, za wyjatkiem

wierzchotkow.

Cechy te nie s$ skombinowane u 4adnego got^bia dziki6go, wyjawszy

C. livia. Przejrzatem starannie wielki zbidr got^bi w muzeum brytanskiem

i znajduj?, ii ciemna pr§ga na koncu ogona bvwa cz§st% ze biate brzegi ze-

wn§trznych pidr ogonowych nie sa rzadkie, lecz ze biala cz§s<5 tylna wyst^puje

bardzo rzadko, a dwie czame pr?gi na skrzydlach nie zdarzaj^ si§ u zadnego

innego got^bia, oprdcz gatunku alpejskiego C. leiiconota i C. rupestris z Azyi.

Zwrdcmyi si§ do ras domowych; jak ini donosi doskonaty hodowca

Mr. Wicking, bardzo jest dziwnem, ze gdy tylko w jakiejs rasie zjawi sig bt§-

kitny ptak, skrzydta jego posiadaj$ prawie stale podwdjne czame przepaski J
).

Lotki pierivszego rz§du raog^ bye biale lub czame, a cate ciato jakiejkolwiek-

b^dz barwy, jesli zas tylko wierzchnie piora skrzydet s% bt^kitne, natenezas

z pewnosci^ wyst$puj% obie czame pr§gi. Ptaki bt^kitne z czarnemi przepa-

skaini na skrzydtach z biat$, bardzo blada, lub ciemno bt§kitn% cz$sci% tyln^

ciata, z ogonem posiadajqcym na koncu czarn% przepask§ oraz z piorarai ze-

wn^trznemi o brzegach bialych lub bardzo bladych, widziatem u nast^puj^cych

ras, ktdre, jak to zbadatem starannie w kazdym wypadku, zdawaty si§ byd zu-

petnie czystej krwi, a wianowicie *): u wolakdw, pawikdw, mtynkdw, u go-

i) Istnieje jeden wyj?tek a tego prawidta, a miauowicie: pododmiana gotfbia ja-

skAtczego, pochodzenia niemieckiego, ktAr? Neumeisttr narysowat, a Mr. Wicking mi po-

kazal. Ftak ten jest bt?kitny, nie posiada jednak czarnych przepasek na skrzydtach; dla

nas zaS, maj ?cycli na celu zbadanie pochodzenia ras glAwnych, wyj?tek ten niewiele sta-

nowi dlatego, te gol?b jaskAtczy bardzo jest zblizony pod wzgl?dem budowy do C. livia.

W wielu podrasach przepaski czarne zast?pione 84 przez pr?gi innej barwy. Rysunki

Neumeistera wystarezaj? dla wykazania, ze skoro same skrzydta s? bt?kitne, wyst$puj?

tei na nich czarne pr?gi.

*) PoirAd nast?puj?cych ras obserwowatem bt?kitne ptaki z wytej wspomnianemi

rysunkami, ktAre byty, zdaje si?, czystej krwi i ktore motna byto widzieA na rAznych wy-

stawach. Wolaki z podwoju? cz&rn? przepask? U& skrzydtach, z biat? tyln? cz?Sci? ciata,

ciemn? przepaski na koAcu ogona i z zewn?trznemi sterAwkami bialobrzetnemi, tabotniki

z takiemi samemi cechami, pawiki z takiemii, u niektArych jednak cz?S6 tylna byta bl?-

kitnaw? lub czysto bf?kitn?; Mr. Wicking wychowat dwa bt?kitne pawiki z dwAch czar-

nych ptakAw; got?bie pocztowe (wt?cznie z bagadott&mi Neumeittera) z wszelkiemi rysun-

kami; dwa zbadane przezemnie ptaki posiadaty biate brzegi na sterAwkach zewn?trznycb.

Mr. Corker, znany hodowca, powiada, te gdy w ci?gu wieln pokoleA parzy si? z sob?

czarne got?bie pocztowe, potomstwo jest naprzAd barwy popielatej, nast?pnie zaA bl?kit-

nej z czarnemi pr?gami na skrzydtach. Got?bie runt posiadaty te same rysunki, jednakie

cz?&£ tylna byta blado bt?kitna; zewn?trzne piAra ogonowe miaty biate brzegi. Neumeister

rysuje wielkiego florenokiego (runt) gof?bia — barwy bt?kitnej z czarnemi przepaskami.

Got?bie jakobiAskie s? bardzo rzadko bt?kitne; posiadam atoli dane autentyezne 0 dwAch

conajmniej wypadkacb istuienia w Anglii bt?kitnych odmian z czarnemi przepaskami.
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I§bi jakobiriskich, u £abotnikow, u gofebi barb, pocztowych, runt trzech

rdznych odmian, b^benkow u gol§bi jaskolczych oraz u lieznyeh innych

goigbi odmianowych, ktorych, jako bardzo zbliionych do C. livid, nie

warto tu wymieniac. Widzimy wi§c, ze pomi^dzy rasami czystej krwi wszel-

kiego rodzaju, znanemi w Europie, wyst^puja niekiedy bt^kitue odmiany, po-

siadaj%ee rysunki charakterystyczne dla C. livid, a nie zjawiajace sie u zadnego

innego dzikiego gatunku. Mr. Blyth zauwazyt to samo ze wzgledu na rozmaite

rasy domowe, znane w Indyaeh.

Pewne zboezenia w upierzeniu wyst§puj$ jednakowo ez^sto u dzikich go-

I§bi skalnych, u domowych oraz u ras najbardziej zmodyfikowanych. I tak,

cz§se tylna waha si§ u wszystkich pomi^dzy barw% biat^ a W§kitn%, w Euro-

pie najcz§stszfj jest barwa biala, w Indyaeh zas — bardzo powszechn% jest

bl^kitna *).

Widzielismy, i& dziki got%b skalny w Europie oraz gof^bie domowe we

wszystkich czgseiach swiata posiadajq cz^sto na goruyeh pokrywach skrzydel

pola czarna, a wszystkie rasy, gdy s$ bt^kitne, posiadaj% zupeluie takie same

pola. Tak np. widziatem wolaki, pawiki, pocztowe, zabotniki, rntynki (indyj-

skie i angielskie), jaskdleze, lysaki i inne odmianowe got^bie z ubarwieniem

blekitnem i polami czarnemi, a Mr. Esquilant widzial gol^bia runt z takiemiz

polami. Z mtynka catkiem bl^kitnego wychowalem ptaka z polami.

Podane dotqd fakty dotycz% okolicznosciowego zjawiania si$ jednocze-

snie w tej samej rasie htgkitnych ptakow z czarnemi przepaskami na skrzydlach

oraz btgkitnych z polami. Ale zobaezymy, ii gdy zostaj$ skrzyzowane dwa
ptaki nalezace do odmiennych ras, z ktdrych zaden nie posiada sladu barwy

bl^kitnej na pidrach ani tei sladu przepasek na skrzydlach oraz innych rysun-

kdw charakterystvcznych i ktorych przodkowie takze tego nie posiadali, na-

tenezas rodza si§ bardzo cz^sto mieszahee blgkitno ubarwione, niekiedy z czar-

nemi polami i czarnemi przepaskami na skrzydlach i t. d., albo tez jesli juz nie

Mr. Brent wychowat dwa bt?kitne gobble jakobihskie a dwdeh czarnycb ptakdw. Wi-

dziatem zwyczajne tak indyjskie jako tei angielskie oraz krfttkogtowe mtynki, ktore byty

bt?kitne i posiadaty czarne przepaski na skrzydlach, czarni* na koften ogona, oraz ze-

wn?trzne pi6ra ogouowe z biate i i brzegami, cz?S6 tylna byla a wszystkich got?bi bt?-

kitna lub tei bardzo blado bt?kitna, lecz nigdy absolutnie biata. Bt?kitne got?bie barb

oraz b?benki s?, zdaje si?, nadzwyczaj rzadkie; jednakie freumeister, ktoremu naleiy bez-

wzgl?dnie wierzyi, rysuje bl?kitue odmiany obu z czarnemi przepaskami na skrzydtach.

Mr. Brent powiada mi, ie widzial bt?kitnego got?bia, a Mr. H. Weir wychowat, jak mi

donosi Mr. Tegetmaer, srebrzystego gol?bia barb z dw6ch ioltych ptakbw.

*) Mr. Blyth donosi mi, ie wszystkie rasy domowe w Indyaeh posiadaj? rz?44 tyl-

n? bt?kitm}. Jednakie nie jest to wypadek wyjijtkowy; posiadam bardzo blado bt?kitne-

go got?bia Simmali z catkiem biat? cz?Soi? tyln?, przystanego mi przez Sir W. Elliata

z Madras, impkowo bt?kitny i plamisty golijb Nakschi posiada tylko w tyle kilka bia-

tych pi6r. U niektbrych innych got?bi z Indyj tylko kilka bialych pior znajdowato si?

w tyle, to samo zanwaiytem u gol?bia pocztowego z Persyi. Pawik jawahski (do Amoy

importowany i ztainted mi przystanyt posiada) catkiem biat% tyln$ cz?S6 ciata.
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bt^kitne, to rodzq si§ jednak z raniej lab wi^cej wyraznemi rysunkami cha-

rakterystycznemi. F’rzystapilem do zbadania tego przedmiotu, gdy Boitard

i Corbie *) wypowiedzieli zdanie, ii z krzyzowan pewnych ras rzadko otrzymuje

si§ cos innego, jak dzikie lub domowe gotgbie, ktdre, jak nam wiadomo, przed-

stawiaja blfkitne ptaki ze zwyklemi charakterystycznemi rysunkami. Zoba-

czymy pozniej, iz przedmiot ten, niezaleznie od naszego obecnego celu, jest

nadzwyczaj ciekawy; dlatego tei przytocz§ rezultaty wlasnych doswiadczen.

Wybralem do doswiadczen rasy, ktdre chowane w czystosci, bardzo rzadko

produkuja ptaki barwy bl^kitnej lub tez z przepaskami na skrzydlach i ogonie.

Mniszek jest Maly, posiada czarn^ glow§, ogon i czarne lotki pierwszego

rz§du. Jest to rasa, ktora byta juz rozwinigtij, w r. 1600 . Skrzyiowalem samca
mniszka z sami«| czerwonego, zwyczajnego mlynka, ktora to odmiana zwykle
zacbowuje czystosc krwi; dlatego tei iadne z rodzicdw nie posiadalo sladu bar-

wy bfykitnej w upierzeniu lub tez przepasek na skrzydlach albo na ogonie.

Dodam jeszcze, ii mtynki pospolite w Anglii rzadko bywaj% blgkitue. Z tego

krzyiowania wychowalem kilkoro mlodych; jedno z nich bylo na calym grzbie-

cie czerwone, ogon zas by! tak bl^kitny, jak u gotebia skalnego. Przepaski

na koncu calkowicie brakowalo, jednakie pidra zewn^trzne posiadaty biale

brzegi. Drugi i trzeci egzemplarz bardzo byt podobny do pierwszego; ogon
zas wskazywat u obu slad przepaski na koncu. Czwarty byl brunatnawy,
a skrzydla jego posiadaly slad podwojnej przepaski. Pisjty byl na catej piersi

blado blfkitny, jako tei na grzbiecie, w tyle i na ogonie, lecz szyja oraz lotki

pierwszego rz^du byly czerwonawe; skrzydla przedstawialy dwie wyrazne
przepaski barwy czerwonej, ogon nie byl poprzecznie pr^zkowany, lecz pidra

zewn^trzne posiadaty biale brzegi. Te ostatnie dziwnie ubarwione ptaki skrzy-

iowalera z czarnym mieszaucem zlozonego pochodzenia, a mianowicie: mie-

szancem czarnego gotebia barb, plamistego, oraz mlynka migdalowca, tak ze

oba mlode ptaki, ktdre powstaly ze skrzyzowania, otrzymaly krew z pi^ciu od-
mian, z ktdrych iadua nie posiadata sladu barwy bl^kitnej ani tez przepasek

na skrzydlach lub na ogonie. Jeden z obu mlodych ptakdw byt brunatno czar-

ny z czarnemi przepaskami na skrzydlach, drugi byl czerwono brunatny zczer-

wonawemi przepaskami na skrzydlach, bledszemi od reszty ciata z blado bt§-

kitn^ cz<^ci$ tyln$, bl^kitnawym ogonem oraz sladem koncowej przepaski ua
tym ostatnim.

Mr. Eaton “) pol^czyt z sob% dwa krdtkoglowe mlynki, a mianowicie go-

t$bia „splash“ z gol^bicq, Bjastrz^biem“, z ktdrych iadne nie bylo bt^kitne, ani

tei pr^zkowane, oraz otrzymat z pierwszego gniazda zupetnie bfyskitnego ptaka,

z drugiego srebrzysto szarego, czyli blado bl^kitnego, z ktdrych oba, wedtug
wszelkiej analogii, przedstawialy zwykle rysunki charakterystyczne.

Skrzyiowalem dwa czarne gotgbie barb z dwiema czerwonemi gol^bicami

*) Les Pigeons etc. p. 37.

*) Treatrise on Pigeons, 18B8, s. 146.
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„plamistemi“; te ostatuie s% na catem ciele i skrzydtach biate z czerwon% plam^

na czole, z czerwonym ogonem oraz pokrywami. Rasa ta istnieje conajmniej

od r. 1676 i zachowuje obecnie zupetn% czystosc, jak o tern *) juz wiadomo by-

to w r. 1735. Go^bie barb s% to jednostajnie ubarwiono ptaki, ktdro rzadko

posiadaja slad przepasek na skrzydtach lub na ogonie; wiadomo, ze zachowuja

one w wysokim stopniu czystosd Krwi. Wychowaue mieszance byty czarne lub

prawie czarne, albo tez ciemne lub jasno brunatno, te ostatuie niekiedy zlekka

biato nakrapiane. Z ptakdw tych niemniej jak szesc posiadalo podwdjue prze-

paski na skrzydtach; u dwoch przepaski byty wyrazne i calkiem czarne, u sie-

dmiu wyst^pito kilka biatych pidr na tylnej czgsci a u dwoch czy trzeeh zuaj-

dowat si§ slad przepaski koncowej na ogonie, lecz u zadnej zewu^trzne sterow-

ki nie byty biatobrzezne.

Skrzyfcowatem czarne got^bie barb (z dwoch doskonatych linij) z czyste-

go chowu pawikami sniezno biatemi; mieszance byty po wi^kszej cz^sci cat-

kiem czarne, a niektdre z pierwszych lotek i sterdwek—biate. Inue byty ciern-

no czerwono bruuatne, a jeszcze inne sniezno biate. Zadne nie posiadaty sladu

przepasek na skrzydtach lub te?. biatej czesci tylnej. Pot^czytem pozniej z so-

b% dwu z tych mieszancdw, a mianowicie ptaka brunatnego z czarnym, a po-

tomkowie ich posiadali przepaski na skrzydtach wprawdzie w slabym stopniu

rozwini^te lecz w kazdym razie cieinniej bruuatne ui4 reszta ciata. Posrod

drugiego potomstwa rodzicdw tych znajdowat si§ bruuatny ptak, ktory posia-

dat pewn% ilosc biatych pidr wyt^cznie na czesci tylnej.

Skrzyzowatfcin samca szaro brunatnego pocztowego (dragona) z rodziny,

ktora przez szereg pokolen byta szaro brunatn^ i nie posiadata przepasek na

skrzydtach, z got§bicfj barb jednostajnie czerwou^ (ktorej oboje rodzice byli

czarnemi barb), a potomstwo posiadato wyrazne lecz stabe slady przepasek na

skrzydtach. Skrzyiowatem jednostajnie czerwonego samca runt z biatyrn b§-

benkiem, a mtode posiadaty tupkowo bt^kitny ogon z przepaskij na koncu, ze-

wn^trzne zas pidra z biatemi brzegami. Krzyiowatem dalej b^benka z czarne

mi i biatemi polami (z innej rodziny) z samcem mtynkiein migdatowcera, z ktd-

rych ?,aden nie posiadat sladu barwy bt^kituej, biatej czesci tylnej ani te?.

przepaski na ogonie. Jest tei prawdopodobnem, it przodkowie obu tych pta-

k6w przez ciqg wielu pokolen nie posiadali ?.adnej z tych cech; albowiem nigdy

nie styszatem tutaj w kraju o bfykitnym b^beuku, a raoj mtynek migdatowiec

byt czystego chowu; a jednak ogon tego mieszauca byt bt^kitnawy z szcrokq,

czarn% przepask§ poprzeczna na koncu, a cz^sc tylna byta catkiem biata.

W wielu tych wypadkach ogon ma z pocz^tku sktonnosc, do barwy bt^kitnej

w skutek atawizmu, a fakt ten nie zdziwi nikogo, kto poswi\;cit pewnsj uwag?

krzyzowaniu got§bi *).

«) J. Moore, Columbarium 1736, w Mr. Eatona wydaniu z r. 1852, s. 7t.

M6gibym przytoczyd liczne przyklady, jednakie dwa wystarczij. Miesaaniac,

ktirego czterej pradziadowie byli: biaty iabotnik, biaty bgbenek, biaty pawik oraa bt$-
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Ostatni wypadek, jaki pragn§ przytoczyc, jest najdziwniejszy. Skrzyzo-
watera mieszanca z gotgbia barb i pawika z samcera mieszahcem z got§bia barb
i plamistego, zaden z nieh nie rniat ani sladu barwy bt^kitnej. Nalezy sobie
przypomniec, iz bt^kitne got^bie barb s$ nader rzadkie, iz plamiste, jak wyzej
powiedziano, byty ju2 jako takie w r. 1676 catkiem scharakteryzowane i za-
chowuja zapetna czystosc rasy;a to samoma tez miejsce u biatych pawikdw i to
w "'ysokim stopniu, iz nigdy nie styszatem o biatych pawikach, ktdreby
byty innej barwy; — tem niemniej wszakie, potomkowie obu powyzszych mie-
szahcow byli zupetnie takiej samej btgkitnej barwy na catym grzbiecie i na
skrzydtaeh, jak dzikie got§bie skalne wysp Szkockich. Podwdjne czarne prze-
paski na skrzydtaeh byty w rownym stopniu wyrazne; ogon pod kazdyrn wzglg-
dem byt podobny do ich ogona, a czgsc tytna—czysto biata. Gtowa zas miata
lekki odcien rozowy, pochodzacy widoeznie od gotgbia plamistego, a jej barwa
bt^kitna byta bledszq niz u gotebia skalnego, podobnie jak i okolica brzuszna.
Dwa czarne gotpbie barb, czerwony runt i biaty pawik, jako czterej dziadowie
czystego chowu, wydaty wi^c ptaka takiej samej bt^kitnej barwy, posiadajqcego
wszystkie charakterystyczue rysunki wtasciwe dzikiemu gotgbiowi skalnemu.
Co si§ tyezy tego, iz skrzyiowane rasy produkujq czysto btekitne ptaki z czar-
nemi plamami, pod ka4dym wzgl^dem podobne tak do got^ba domowego, jako
tei do srokatej dzikiej odmiany got^bia skalnego — wystarezy juz powy^ej
przytoczone przypuszczenie Boitanla i CorbiL

Przytocz? jeszcze trzy wypadki wyst^powania takich ptakow z krzyzo-
waii, w ktdrych jedno tylko z rodziedw lub dziadostwa byto btekitne, lecz nie

posiadato plam czyli nie byto srokate. Skrzyzowatem btekitnego samca 2abo-
tnika z biatym jak snieg bebenkiem, a nastepnego roku z ciemno brunatnym
mtynkiem knitkogtowym. Mtnde z pierwszego skrzyzowania byty w takim
stopniu srokate, jak gotjjb domowy, z drugiego zas — w tak wysokim stopniu,

ii byty prawio czarne, jak najciemniej plamiste got^bie skalne z Madery. Inny
ptak, ktdrego dziadostwem byli: biaty bgbenek, biaty pawik, biaty „plaraisty“,

czerwony runt, oraz btgkitny wolak, posiadat barw^ tupkowo bt^kitnq i byt

srokaty zupetnie jak gotfjb domowy. Mr. WicJcing, posiadajacy w hodowli
got^bi rdinej masci wi^cej doswiadezenia. niz ktokolwiekb^dz inny w Anglii,

zauwafcyt, co nastepuje, a mianowicie: jesli w jakiejs rasie raz wvst^puje bt^-

kitny lub tei bt^kitny i srokaty ptak z czarnemi przepaskami na skrzydtaeh

i zostaje do chowu dopuszczony, cechy te bywajjj, tak scisle przekazywane, ie

bardzo trudno usun$<5 je.

kitny wolak, by! catkiem biaty, z wyj^tkiem kilku pi6r dokota gtowy oraz na skrzy-

dtach; lecz caty ogon oraz pi6ra stanowi^ce pokrywy ogonowe byty barwy ciemno bt$-

kitno szarej. Inny mieszaniec, ktnrego czterej dziadowie byli: czerwony runt, biaty b$-
benek, biaty pawik i tenze sam bJ?kitny wolak, byt catkiem biaty, z wyjijtkiem ogona
i gbrnych pi6r, stanowi^cych pokrywy ogonowe, kt6re byty blado brunatne oraz skrzydet,

kt6re posiadaty nader staby Alad przepaski podwbjnej takiej samej blado brunatnej barwy.

Dzieta Earola Darwina.—ZmiennoSc zwierzfjt i roSlin. T. L 21
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Jakii wyciagniemy wniosek z tej sktonnosci wszystkich ras gtdwniej-

szych tak przy czystej hodowli, jako tez przy krzyzowaniu, do produkowania

potomstwa bl^kitnej barwy z temi samemi charakterystycznemi i w ten sam spo-

sbb zinieniaj%cemi si? rysunkami, jak u got?bia skalnego {C. lima)"!

Jesli przypudcimy, ze rasy te pochodz^ wszystkie od golebia skalnego,

w takim razie zaden hodowca nie b?dzie watpit, ii zjawianie si? od czasu do

czasu bl?kituych ptakdw z podobnemi cechawi ubjasnid mozna znanem prawem

atawizmu czyli powrotu. Dlaczego krzyiowanie wywotuje tak siln% sklonnosc

do atawizmu, tego z pewnosci% uie wiemy, ale bardzo liczne dowody popiera-

j^ee fakt ten, znajdziemy w nastepnych rozdzialach. Prawdopodobnie mdgt-

byrn hodowad przez cis}g eatego wieku czyste, czarne got?bie barb, plamiste,

mniszki, biale pawiki, b?benki i t. d., nie otrzymuj%c przytem ani jednego bt?-

kitnego ptaka albo tez zaopatrzonego w przepaski poprzeczne; a jednak przy

krzyzowaniu ras tych w pierwszem i drugiem pokoleniu, w ci^gu tylko lat

trzech lub czterech otrzymaiem znacznq. ilosd mlodych ptakdw, ubarwiouych

mniej lub wiocej wyraznie na bt$kitno i posiadaj^cych po wiekszej cz?sci ry-

sunki charakterystyczne.

Jesli krzyiowane s% czarue i biate albo tei czarne i czerwone ptaki,

w obu wypadkach istnieje, zdaje si* slaba sktonnosd do wydania bl?kitnego

potomstwa, a potq.czenie tych sktonnosci przewyzsza dsjznosd do produkowania

czarnych, bialych lub czerwonych potomkdw, wyst^puj^cau kaidego z rodzicdw.

Jesli odrzucilibysmy poglqd, iz wszystkie rasy gof?bi s% zmodyfikowaue-

mi potomkami got?bia skalnego i przypuscilibysmy, te pochodz^ one od roz-

maitych pierwotnych form rodowych, w takim razie musielibysmy wybrad jedno

z trzech nast?pujfieych przypuszczeh: po pierwsze. niegdys istnied musiato co-

najmniej osiem lub dziewi?d gatunkdw, pierwotnie w rozma.ty sposob ubar-

wionych, ktdre pdzniej atoli zmienity si? w tak jednostajny sposdb, ze przyj?ty

ubarwienie got?bia skalnego; przypuszczenie to nie wyjasnia jednak bynajmmej

wystepowania takiego ubarwienia i rysunkdw, gdy rasy zostajs* krzyzowane.

Albo powtore mozemy przyj^d, ze pierwotne gatunki byty wszystkie barwy

bt?kitnej oraz posiadaly przepaski na skrzydtach i inne rysunki, charaktery-

styczne dla gotebia skalnego.

Przypuszczenie to jest jednak w wysokim stopmu meprawdopodobne, al-

bowiem oprdcz tego jednego gatunku zaden z istniej^cych obecme przedsta-

wicieli got?biuwatycb nie posiada cech tych pot%czonych. Bytoby tet memo*

zliwern znalezd drugi wypadek, gdzieby liczue i pod wzgledem upierzema iden-

tyczne gatunki tak si? pomi?dzy sob% roinily w wainych puuktach budowy,

jak wolaki, pawiki, pocztowe, mtynki i t. d. Lub tez wreszcie mozemy przy-

jad, te wszystkie rasy, czy pochodzsj one od got?bia skalnego, czy te4 od kilku

pierwotnych gatunkdw, pomimo, iz chowane sa z wielk% starannosciij i przez

amatordw tak wysoko si* cenione, zostaty wszystkie w cisjgu dwunastu lub naj-

wyiej dwudziestu pokolen skrzyzowane z got?biem skalnym 1 ztfjd otrzymaty

sktonnosd do produkowania bt?kitnych ptakow z rdinemi charakterystycznemi
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rysunkami. Powiedziatem, Ze trzeba przyjijd, iZ kazda rasa skrzyZowana zo-

stala z got^biem skalnym w ciagu dwunastu lub tez, w wypadku bardziej kran-

cowym w ciagu dwudziestu pokolen; nie mamy bowiem podstawy przypusz-

czad, iZ krzyZowane potomstwo powraca do cech jednego z przodkow, gdy od

tego ostatniego dzieli je wieksza ilosc pokolen. Jesli rasa raz tylko zostala

skrzyZowana, w takim razie sklonnosc do atawizmu bedzie w nast^pnych poko-

leniach coraz mniejsza, poniewaZ w kazdem z nich zawierac si§ bedzie coraz

mniej krwi obcej rasy. Jesli zas nie mialo miejsca krzyZowanie z pewna okre-

slon$ ras% a u obojga rodzicdw istnieje sklonnosd do powrotu do jakiejs cechy

dawno utraconej, w takim razie sklonnosc ta na zasadzie wszystkiego, co o tem

wiemy, moze byd przekazy wanij nieztniennie w ciagu nieograniczonej liczby

pokolen. Te oba szczegolne wypadki atawizmu cz§sto nie byty naleZycie

odrdZniane przez autordw, ktdrzy pisali o dziedzicznosci.

Jesli z jednej strony zwaZymy, jak nieprawdopodobnemi s$ trzy wyZej

podane przypuszezenia, z drugiej zas, w jak prosty sposdb wyjasnid mozna

fakty te na podstawie atawizmu, moZemy zawnioskowac, Ze zjawianie si$ od

czasu do czasu u wszystkich ras w stanie czystym a szczegdlniej u ras skrzyZo-

wanych, osobnikdw bfykitnych, niekiedy srokatych z podwdjnemi przepaskami

na skrzydlach, z bial% lub bbjkitn^ ez^sciq tylnq, z przepaskij na koncu ogona

oraz z bialobrzeZnemi pidrami ogonowemi, ie wyst^powanie osobnikdw takich

stanowi nadzwyczajne poparcie dla poglfjdu, iZ wszystkie rasy pochodz% od

gol^bia skalnego, przyczem nazwa ta obejmuje sob% takZe trzy czy cztery wy-

Zej wspomniane dzikie odmiany czyli podgatunki.

Zestawmy teraz szesd powyZszych dowoddw, przemawiaj^cych przeciwko

temu, aby gtdwne rasy przedstawiac mialy potomkdw conajinniej odmiu lub

dziewi^ciu albo moze tuzina gatunkdw; albowiem krzyzowanie malej liczby

nie daloby charakterystycznych rdznic pomigdzy pojedynczemi rasami.

Po pierwsze, nieprawdopodobnem jest, aby tak liczne gatunki istnialy jeszcze

gdziekolwiek, lecz nieznane byly ornitologom, lub teZ aby mialy wyginfjd

w czasach historycznych, pomimo, iz czlowiek tak maly wywiera wplyw na

wyt^pianie dzikiego gol^bia skalnego. Powtore, nieprawdopodobnem jest, aby

czlowiek w dawniejszych czasach oswoil catkowicie tak liczne gatunki lub teZ

uczynil je plodnemi w niewoli. Po trzecie, te przypuszczalne gatunki nigdzie

nie sa zdziczale. Po czwarte
,
bytby to niezwykty fakt, aby celowo lub teZ

przypadkowo miano wybrad do bodowli liczne gatunki w tak wysokim stopniu

nienormalne pod wzgledem cech swoich, zwlaszcza Ze stosunki budowy, ktdre

czynia mniemane gatunki tak nienormalnemi, s$ obecnie nadzwyczaj zmienne.

Fopiqte
,
faktem jest, Ze wszystkie te rasy, pomimo, iZ rdzni^ si§ pod wzgledem

wielu waznych cz^sci organizacyi, produkuja mieszancdw zupelnie plodnych,

podczas gdy mieszancy blizko sobie pokrewnych gatunkdw rodziny gol^bi,

odznaczaj^ si§ bezptodnoscia. Po szoste, istuiej^ dziwue, powyZej przedsta-

wione dane, dotyczqce sklonnosci tak czystych jako teZ krzyzowanych ras do
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powracania w szczegdtach ubarwienia i rysunkow do cech dzikiego got?bia

skalnego, oraz do zbaczania w podobny sposdb.

Do tych argumentow dodac jeszcze nalezy nadzwyczajne meprawdopodo-

bieustwo. aby uiegdys istniata pewna ilosc gatunkow. rdznujcych si? pomi?-

dzy sob$ kilku puuktami, ale tak podobnych do siebie jak gobble domowe

pod wzgledeui innych puuktow budowy, glosu oraz obyczajow.

Jesli nalezycie uwzgl?dnimy te oddzielue fakty i dowody, trzebaby ogro-

maej ilosci argumentow, aby przyjac, ii gtdwniejsze rasy domowe pochodza

od kilku pierwotnych pokolen; argumentdw zas takich me ma wcale.

Pogl^d, iz gtowniejsze rasy domowe pochodzij od kilku dzikich pokolen,

stanowi bezw^tpieuia skutek pozornego nieprawdopodobieustwa, aby takie zna-

t-zne modyfikacye w budowie zaszty od czasu, kiedy cztowiek oswoit po raz

pierwszy got?bia skalnego. Nie dziwi mi? zatem, te naturalism ocujgaj% si?

z przypuszczeniem wspoluego pochodzenia ras domowyeh. Kiedy dawmej

zwiedzatem swoje got?bniki i obserwowatem takie ptaki jak wolaki, pocztowe,

barb, pawiki, mtynki krdtkogtowe i inne, nie mogteui wm6 *ic w siebie, aby

wszystkie te rasy pochodzity odjednej i tej samej formy rodowej i co zatem

idzie, aby cztowiek stworzyt te dziwue modyfikacye. Dlatego to wtasme roze-

bratem kwesty? ich pochodzenia bardzo obszernie, a moze, jak mejeden czytel-

nik sobie pomysli, zauadto uawet obszeruie.

Wreszcie na korzysc pogl^du, iz wszystkie rasy pocbodz% od jednego po-

kolenia, przemawia i ta takze okolicznosc, iz w got?biu skalnym marny istuie-

jacy jeszcze obecnie i szeroko rozmieszczony gatunek, ktory w roznych krajach

moze stac si? i zostat tei oswojony. Gatunek ten zgadza si? z rozmaitemi rasami

domowemi pod wzgl?dem wi?kszosci puuktow budowy, wszystkich obyczajdw

zycia, jako tei wszelkich szczegdtow upierzenia. Rozmuaza si? obficie 1 pro-

dukuje ptodne potomstwo. Zmiennym jest w stanie uaturalnym l

),
a jeszcze

wiecej, gdy znajduje si? w stanie nawpol oswojonym, co wynika z purownan.a

gotebi z Sierra Leone z got?biami indyjskiemi lub lei z temi, ktore zdziczaty

zapewue 11a Maderze. Jeszcze wi?kszego zboczenia doznaty one w licznych

odmiauaeh, ktdrych nikt nie uwaza za potomkdw rdzuych gatunkow; a jednak

uiektdre z tych odmian zachowywaty cechy swoje w cnjgu catych stuleci.

Dlaczegoz wi?c mielibysby si? wahac z przypusczeniem wi?kszej jeszcze zmien-

nosci, potrzebnej do wytworzenia jedenastu gtownych ras? Nalezy pami?tac,

ze u dwdch najwyrazuiej ograniczouych ras, a mianowicie u got?bi pocztowych

oraz mtyukdw krdtkogtowych, uajbardzioj kraueowe formy mogij bye pofyezone

z rodzicielskim gatuukiem przezszeregstopniowych rdznic, ktore me ss* wi?ksze

nad te, jakie zauwafcono pomi?dzy rozmaitemi got?biami domowemi roznych kra-

•) Zastuguie na uwag?, 4e C. Uvia nietylko przedstawia kilka dzikich form, nwa-

ianych prza. jeduyeh zoologow za gatunki, przez innych za podgatunk. lub odmmny, lecz

ze to same stosuje si? tei do gatunkow kilku pokrewnych rodzajdw, a mianowicie, wedtug

Mr. Blytha do rodz&jiw: Treron ,
Pahimbus, Turtur.
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]6w, albo te* pomi?dzy rdinemi gatunkami gol?bi odmianowych-stopniowania,

ktore naleiy przypisac zmiennosci.

Malezy teraz wykazac, ze okolicznosci sprzyjaty w wysokim stopmu mo-

dyfikacyi got?bi drogf* zboczen i doboru. Najdawmejsze wiadomosci o got«-

biach w stanie domowym siegaj^, jak mi donosi Pro
J;

i^WS
' ?

1%tCJ

egipskiej, czyli ')
mniej wi?cej r. 3000 przed Nar. Chr. Mr. Birch z Muzeum

Brytauskiego donosi mi atoli, 2e gol%b figurowat juz w spisie potraw^za dyna-

sty! poprzedniej. 0 goI?biach domowych znajdujemy wzmiank? w 1-ej i 3-ej

ksi?dze Mojzesza i Izajasza *). Za czasdw rzymskieh, jak widzimy z dziet

Pliniusza 3
),

ptaeono za got?bie ogromne ceny „przyszto nawet do tego, ze wy

liczano ichdrzewa rodowe i rasy“. W Indyach okolo r 1600

byty cenione gobble przez Mber-Kham, 20,000 ptakdw znajdowato si? do

rozporz^dzenia dworu, a knpcy sprowadzali cenne zbrory. nMonarcho-

chowie Iranu i Turanu poslali mu kilka bardzo rzadkieh ras ,
a „jego majestat

powiada historyograf
4
)
krolewski, uszlachetnit je w zadziwiaj^ey sposdb przez

krzyzowanie, czego nigdy przedtem nie dokonywano".

Akber-Khan posiadat siedemnascie rdznycb gatunkdw, z ktdrych osiem

wysoko ceniono dla pi?knosci ich. Mniej wi?cej w tym samym czasie, okolo

roku 1600, wedlug Mdrovandiego holendrzy zajmowali si? z takfj samq pi no-

scia hodowlij goI?bi, jak przedtem rzymianie. Rasy, hodowane w ci^gu XV

wieku w Europie oraz w Indyach, rdinity si? widoczme pomi?dzy sob?.

O ogromnej ilosci got?bnik6w w Persyi wspomina Tavernier w swej podrdiy

w roku 1677, jako tei Chardin w r. 1735, a pierwszy z nich powiada, ze liczm

prosci ludzie, przecliodzili faktycznie na wiare mahometansksj tyiko dlatego,

L chrzescianom nie byto wolno hodowac gol?bi. Cesarz z Marocco, jak o tern

wieiny z redraw, Jfem. ogloszooej w r. 1737, rial aMta, Mr,

sic ioRO Rotebiami — faworytami. Od czasu WtUughby t. j. od r. 1678, do dzis

dnia ogtoszono w Anglii jako tei w Niemczech i we Francyi liczne rozprawy

0 gotebiach. Przed 1000 mniej wi?cej laty napisano w Indyach rozpraw? per-

ska- a autor nie uwaiat tego za latwe zadanie, albowiem zaczyua uroezystemi

slowami: ,w imi? mitosciwego Boga“. Liczne wielkie miasta w Europie

1 w Stanach Zjednoczonych posiadajtj obecnie stowarzyszema hodowcow got?bi,

w tei chwili istniefe trzy takie towarzystwa w Londyme. Jak mi donosi

Mr. Bhjth, w Indyach mieszkancy Delhi oraz kilku innych wielkich mias s%

S. I— .
1*51, , n - Ad Pictet (,Le. O*

gines Indoeuropeenues, .859, .. 399) przyjmaje, t. w .Wytnym .anskryoie bylo 25-30

dla oznaezenia got.bi, inne 15-16 na,w byly perskie. 2adua z tych na.w n je.t

vrlaftciwa j ?zykom europejskim. Fakt ten «'k»aje etaroiytnoAd oawojen.a go!«bi

wschodzie.

») Ksiega X, Rozdziat XXXVII.

«) Ayeen Akbery, praeklad F. Gladwina, 4 wydanie, T. I, s. 270.
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zapalonymi amatorami got§bi. Mr. Layard donosi mi. ze na Ceylonie hodowa-
na jest wi^kszosc znanych ras. Wedtug Mr. Sioinhoe w Amay oraz D-ra Lock-

harta w Szangai szezegdlniej kaptani hoduja starannie w Chinach got^bie po-

cztowe, pawiki, mtynki oraz inne odraiany. Chinczyey przyczepiajii rodzaj

piszczatek do pior ogonowych goiebi swoich, a gdy stado w powietrzu zatacza

koto, wydaja one przyjemny dzvriek. W Egipcie nieboszezyk Abbas-Pasza

byt wielkim hodowc% pawik<5w;w Kairzei Konstantynopolu chowaja sie liczne

got^bie, ktdre, jak mi donosi Sir W. Elliot, importowane bywajsj przez tuziem-

cdw-kupc<5w do Indyj potudniowych i za wysokie eeny sa sprzedawane.

Powystsze dane wskazuja, w jak wielu krajaeh i od jak dawna juz ludzie

oddaja si§ z nami^tnosciq. hodowli gotgbi. Oto co pisze pewien entuzyastyczny

lubownik got§bi. „Gdyby deiikatni i wyksztatceni ludzie wiedzieli, jakiej

nadzwyczajnej przyjemnosci dostarczajg nam mtynki migdatowce, gdy zaczyna-

my przyglgdad si§ icb wtasciwosciom, to s$dz§, nie mdgtby istniec fladen wy-
ksztatcony eztowiek bez stadka mtynk6w“ J

). Nastr^czajaca si§ przez to przy-

jemnosd jest nadzwyczaj wazn$, poniewai sprawia ona, ie lubownicy starannie

notujq; i zachowujq. kaide nieznaczne zboczenie w budowie, ktdre im przypada

do smaku. Got§bie bywajg cz^sto przez cate zycie chowane w niewoli; nie

otrzymujn one, jak tego natura ich wyrnaga, roinorodnego pozywienia; przeno-

szone bywajq. cz^sto z jednego klimatu do drugiego; a wszystkie te przemiany

w warunkach zycia powodujij bardzo prawdopodobne zboczenia. Gotgbie s%

juz oswojone blizko od 5000 lat i trzymane w wielu raiejscowosciach, tak 2e

liczba wychowana w stanie oswojeuia musiata byd bardzo wielk^, a to jest dal-

sza zndw okolicznosc wielkiej doniostosci; sprzyja ona bowiem widocznie wy-
st^powaniu rzadkich modyfikacyj budowy. Nieznaczne zboczenia wszelkiego

rodzaju z pewnosci^ prawie bywaj^ dostrzegane, a jesli uwa^ane sg za cenne,

bywaj% utrwalane i na potomstwo przelewane z nadzwyczajn^ tatwosci$ w sku-

tek nast§puj$cych okolicznosci. W przeciwstawieniu do innych zwierz^t domo-

wych, got§bie moga byd tatwo cate 2ycie chowane parami, a gdy trzyma si§ je

razem z innemi got§biami, rzadko tylko zdradzajg si§ wzajemnie. Nawet gdy

samiec tamie przysi§g§ wiernosci matzeriskiej, nie opuszcza jednak na zawsze

swojej przyjaciotki. Hodowatem w tych saraych got^bnikach liczne got^bie

rozmaitych gatunkdw, a nigdy nie wychowatem iadnego ptaka nieczystej krwi.

Zt%d 16b amator moie z najwi^kszq, tatwoscisj wybierad ptaki i parzyd je z sobq,.

W krdtkim czasie zauwazy tei on dobre rezultaty staraii swoich; albowiem go-

t^bie ranozg sig z nadzwyczajn$ szybkoscia. Mo4e on te£ ptaki podrz§dnej

wartosci bardzo tatwo usuwad, poniewafc mtode got§bie staaowi^ doskonate

pozywienie. Jednem stowem: got^bie tatwo hodowac, parzyd i dobierac; wy-

chowano olbrzymie ich liczby, hodowli ich poswigca si§ z zapatem wielu bar-

dzo ludzi w najrozmaitszych krajaeh, a to prowadzi do bardzo scistego wy-

>) J. M Eaton, Treatise on the Almond Tumbler. 1851, Preface p. VI.
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rdiniania i do usilnego pragnienia otrzymania czegos nowego lub tez przewyi-

szenia iunych hodowcow pod wzgl^dein doskonatosci istniej^cych ju£ ras.

Historya gloumiejszych ras gotybi
1
)

Zanirn rozpatrzymy srodki i stopnie, przez jakie utworzyty si§ gtdwue

rasy, warto podac kilka szczegdtow historycznych; albowiem o historyi gotgbia

jakkolwiek rnato, wi^cej jednakze wiadoiuo niz o wszelkim innym zwierz^ciu

domowera. Niektdre wypadki sa interesuj^ce, poniewaz dovvodzfj, jak dtugo

rozumazad sig inog$ odmiany dornowe z doktadnie terni samemi lub tez prawie

temi samerni cechami; iuue wypadki s^ jeszcze b&rdziej interesujqce, poniewaz

wskazuj^, jak powoli ale stanowczo rasy zostaj% znaczuie modyfikowane w ci$-

gu pokolen. W ostatnim rozdziale podatem, ze b^benki, smieszki-synogarlice,

ktore majsj, tak dziwuy glos, byty jui w r. 1735 calkowicie scharakteryzowane,

a te ostatuie wedlug wszelkiego prawdopodobienstwa byly jui zuane w Indyach

przed r. 1600.,

Got^bie plamiste w r. 1676, a mniszki za czasow Aldrovandi'ego przed r.

1600 byty zupelnie tak samo ubarwione, jak obecnie. Pospolite rnlynki, oraz

uilynki ziemne, posiadaty przed r. 1600 w Iudyach takie same nadzwyczajne

wtasciwosci lotu, jak dzisiaj; albowiem w „Ayeen Akbery“ s% one dobrze opi-

sane. Rasy te istniaty zapewne jeszcze dtuzszy czas; wiemy zas, Ze w powyzej

wzmiankowanych czasach byly jui one zupelnie scharakteryzowane. Przeci^-

tna dtugosci iycia wynosi 5—6 lat, a jesli tak, to niektdre z tych ras zachowaly

charakter swdj przez ci$g co najmniej 40—50 pokolen.

Wolaki. O ile na zasadzie krdtkiego opisu mozua robid porowuanie,

zdaje si§, iz ptaki te juz za czasdw Aldrovandi’ego 2
)
byly wyraznie scharakte-

ryzowane, czyli przed r. 1600. Dlugosd ciata oraz ndg przedstawiajq dzis

dwa gtowne punkty, stanowi%ce o dobroci ich. W r. 1735 Moore powiada (p.

wydanie zaopatrzone w przypiski J. M. Eatona) — a Moore byl hodowc% pier-

wszorz^dnym — Ze widziat pewnego razu ptaka z ciatern posiadaj%cem 20 cali

dtugosci; „jednakze dtugosc, wynoszcjca 17 lub 18 cali, uwazana jest zadobr%“;

widzial on dalej nogi, posiadaj%ce 7 cali dtugosci, jednakze noga 672—

6

l

/4 cala

dtugosci, musiata juz bye „uwazana jako bardzo dobra". Mr.
*
Bull

,
najdziel-

uiejszy hodowca wolakow, donosi mi, ze obecnie (1858) dtugosci ciata wedtug

przepisu wynosi niemniejjak 18 cali; zmierzyt on jednak ptaka 19 cali dlugo-

sci, a styszat o maj^cych dtugosci 20 i 22 cale, jakkolwiek watpi o prawdziwo-

sci tego. Dla dtugosci ndg przepis wyznacza obecnie 7 cali; niedawno jeduak

Mr Bull wymierzvt dwa wtasne swoje ptaki, ktdrych nogi posiadaly 7 1

/* cala.

i) Poniewai w rozdziale tym m6wi$ o terainiejszoici, musz? zauwaiyd, ze rozdziat

ten byl ukofiezony w r. 1858

Ornithologia, 1600. Vol II, p. 860.
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Przez 123 lat zatem, kt6re uplyn?ty od r. 1735, przepisana dtugosd data zale-

dwie si? powiekszyta; 17 lub 18 cali uwazano dawniej za bardzo dobra dtugosc,

a obecnie 18 cali uwazanem jest za minimum wedtug przepisu. Dtugosd n6g

powi?kszyta si? jednak, zdaje si?, poniewaz Moore nie obserwowat zadnej nogi

maj^cej cate siedem cali; obecnie przepis wynosi 7 cali, a dwa z ptakow Mr.

Bidta posiadaj% nawet po 7*/a cali. Nadzwyczaj mate ulepszenie rasy wola-

kdw, jakie miato miejsce w cisjgu ostatnich 123 lat, za wyjatkiem dtugosci ndg,

mozna po cz?sci objasnic tem, ze ras? t? zaniedbywano az do ostatnich 20 czy

30 lat, jak mi donosi Mr Bull. Okoto r. 1765 J
)

nastapila zmiana mody: silne

i calkiem opierzone nogi zacz?to przektadac nad ciensze i prawie nagie.

Pawiki. Pierwsza wiadomosc o istnieniu tej rasy pochodzi z Indyj i to

z przed r. 1600, jak to znalezc moina w „Ayeen-Akbery“ *). W tym czasie,

sadz^e z dziet Aldrovandi'ego, rasa ta byta nieznana w Europie. WiUughby md-

wi w r. 1677 o pawiku z 26 pidrami ogonowemi. W r. 1735 Moore widziat pa-

wika z 36 sterowkarai, a w r. 1824 Boitard i Corbitt twierdzq,, ze we Francyi

tatwo znalezc ptaki z 42 sterdwkami. Obecnie w Anglii nie zwraca si? tyle uwa-

gi na ilosc sterdwek, ile na kierunek ich i na sposdb roztaczania; zwraca si? te4

wielkfj uwag? na ogoln$ postaw? ptaka. Dawniejsze opisy nie wystarczajq, tu,

aby przekonac si?, czy pod tym ostatnim wzgl?dem rasa zostata bardzo uszla-

chetniona. Gdyby dawniej istniaty pawiki, ktorych gtowa i ogon dotykaty si?

wzajemnie, jak u dzisiejszych pawikow, fakt ten zostatby z pewnosciq, przez

nich dostrzeiony. Pawiki znajdywane obecnie w Indyach, przedstawiaj^ praw-

dopodobnie co do postawy ciata, stan rasy z czasow, kiedy zostala ODa do

Europy wprowadzona, a kilka egzemplarzy, pochodz^cych podobno z Kalkutty,

ktdre chowatem zywe, byty w uderzaj^cy sposdb mniejsze od naszych ptakow

wystawowych. Pawik jawanski okazuje t? sama rdznic? postawy, a jakkolwiek

Mr. Swinhoe naliczy! 18 i 24 sterdwek u swoich ptakdw, to jednak pewieu

przystany mi pierwszorz?dny egzemplarz posiadat tylko 14 sterdwek.

Jakobinskie. Rasa ta istniata przed r. 1600, ale sadzac z rysunku Aldro-

vandi'ego, czepiec bynajmniej nie otaczat gtowy tak doktadnie jak obecnie;

wole nie byto tez biate, a skrzydta i ogon nie tak dlugie. Ale te ostatnie cechy

mdgt przeoczyc przeci?tny rysowDik. Za czasdw Moora, 1735 r., rasa got?bi

jakobinskich uwazan% byta za najmniejszq, a o dziobie mdwiono, ,£e jest bardzo

krdtki. Albo wi?c g. jakobinski, lub tet inne gatunki, z ktdremi go pordwny-

wano, musiaty od tego czasu znacznej uledz modyfikacyi, albowiem opis Moora—

a trzeba zwaiyd, ie naturalista ten byt doskonatym s?dzi%— nie daje si? zasto-

sowad do naszych dzisiejszych got?bi jakobinskich, ze wzgl?du na wielkodc

ciata i dtugosd dzioba. Sqdzqc z opisdw Bechsteina, rasa ta miata juz w 1795

r. obecnie wtasciwe jej cechy.

>) Mr. Blyth podal cz?S6 przekfadu .Ayeen-Akbery* w Ann. of. nat hist. V XIX,

1847, s. 104.

l
) A treatise on dom. Pigeons, dedic. to Mr. Mayor, 1765.
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Zdbotnihi. Dawniejsi pisarze przyjmowali po wi^kszej cz^sci, ze zabot-

nik jest to „Cprtbeck“ Aldrovandi'ego\ gdyby to jednak miato miejsce, bylbv

to fakt nadzwyczajny, Ze nie zauwaZono charakterystycznych k§dzior<5w. Dzidb

„Cortbecka“ jest teZ wedlugopisu bardzo podobny dodzioba g. jakobihskiego,

a to dowodzi przemiany w jednej albo drugiej rasie. Zabotnik ze swemi cha-

rakterystycznemi kedziorami opisany zostal pod obecna swa nazw$ przez Wil-

Inghby w r. 1677. 0 dziobie raowi on, ze podobny jest do dzioba gila. Dosko-

nale pordwnanie, ale obecnie odpowiedniejsze dla dzioba gol^bia barb. Podra-

sa, ktdra zowie si§ golgbiem sowaczein, znana byla za czasdw Moora w r. 1735.

Mlynki. Zwykle mlynki, jako tez mlynki ziemne, istnialy juZ w roku

1600 w Indyach, wyraznie scharakteryzowane pod wzgledem obyezaju mlyn-

kowania, a w czasie tym bardzo wielka zwracano uwag§, jak i do dzis dnia, na

rozmaite sposoby latania, up. latanie w nocy, wznoszenie si§ do wielkiej wyso-

kosci, sposdb spuszczania si§. Bdon *) widzial, jak powiada, w Paphlagonii

„zupelnie nowa vzecz, a mianowicie got^bie, ktore tak wysoko wzlatywaly

w powietrze, Ze zuikaly dla oka, ale powracaly do gol§bnika, nie rozlaczywszy

si§“. Ten sposdb latania jest charakterystyczny dla naszych dzisiejszych mlyn-

kdw; ale widocznie BeUm wspomniatby o wywracaniu koziolkdw, gdyby to rze-

czywiscie robily opisane przez niego gol^bie. Mlynki nie byty jeszcze znane

w Europie w r. 1600, poniewaz Aldrovandi o nich nie wspomina, m6wi%c o lo-

cie gol§bi. Willugliby wspomina o nich w r. 1687, jako o malych gofybkach

„wygli}daj%cych w powietrzu jak pitki^. Rasa krdtkoglowa nie istniala w tym

czasie; albowiem WUlughby nie przeoczylby ptakdw, tak dziwnych z powodu

malych wymiardw ciala i krdtkich dziobdw.

Mozemy nawet wskazac pewne drogi, ktdremi rasa ta zostata wytworzona.

Moore wylicza w r. 1735 gtowne punkty ich pierwszehstwa. nie opisuje jednak

rozmaitych podras; a z faktu tego wnosi Mr. Eaton 2
). Ze krdtkoglowy mlynek

nie osiqgn^t jeszcze wtedy doskonalosci.

Moore mdwi nawet o jakobiuach, jako o najmniejszych gol^biach.

W trzydziesci lat pozniej, 1765, opisane zostaly szczegbtowo krotkoglo-

we mlynki migdatowe w rozprawie, dedykowanej Mayerowi. Autor, dosko-

naly hodowca, zaznacza wyraznie w przedmowie (str. XIV), Ze rasa ta „osi§-

gn^la tak wysoki stopien doskonalosci przez wielkie starania i zuaczne koszta,

jakie na hodowl<» jej loZono, oraz ze stala si$ tak rdzua od tego, czem byla

przed 20 i 30 laty, ze stary hodowca bylby ja porzucil dlatego tylko, iZ nie

byla podobna do tego, co wedlug owczesnej rnody uwazanem bylo Za dobre“.

Dlatego tei moznaby mniemad, ze w charakterze mlynka krdtkoglowego nast$-

pila w owym czasie dosyc nagla przemiana, a marny podstaw§ przypuszczad,

Ze wtedy zjawil si$ karlowaty, nawpdt potworny ptak, jako forma rodowa rdZ-

nych krdtkoglowych podras. Przypuszczam to dlatego, iZ mlynki krotkoglo-

i) I/Histoire de la Nature des Oiseaux, p. 314.

s
, Treatise on Pigeons, 18&2, s. 64.

Deiela Karola Darwina.—ZmiennoM zwier**t i roilin. T L 22
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we rodza si§ z dziobami, ktdre (wedtug bezposrednich starannych pomiarow)

tak s$ krdtkie w stosunku do wielkosci data jak u ptakdw dorostych, a pod

tym wzgl^dera roznia si§ znacznie od wszystkich innyeb ras, podezas wzrostu

powoli tylko osi^gajacych r6£ne cechy charakterystyczne.

Po r. 1765 w jednej z uajgtdwniejszych cech mtynka krotkogtowego,

a mianowicie w dfngosci dzioba. nastapita pewna przemiana. Amatorowie

mierz^ „gtow§ i dziob" od wierzchotka dzioba az do przedniego kata oka.

Okoto r. 1765 uwaSauo, jako dobrij »), glow^zdziobem, ktora wedtug zwyktego

pomiaru posiadataby 7
/8 cala dfngosci; obecnie nie powinna ona przewyfcszae

s
/8 cala. „Mozna jedaak", jak przyznaje otwarcie Mr. Eaton „uwa4ac ptaka

jako bardzo prawidtowego i tad nego, nawet gdy gtowa jego wynosi 7
/8

cala

dtugosci, lecz jesli dtugosd ta jest jeszcze wi^ksza, ptak juz nic Die wart".

Mr. Eaton powiada, be w zyciu swojem nie widziat nigdy wigcej jak dwa lub

trzy ptaki, ktdryeh gtowa z dziobem nie przewyzszata J
/a eaia dtugosci, a „je-

dnak sadz§. ze w ci^gu niewielu lat gtowa i dziob zostana skrdcone i ze wtedy

ptaki pdtcalowe nie b?dq, uwazane za taka osobliwosc, jak obecnie". Nie ma

watpliwosci, ze poglad Mr. Eatona zastuguje na uwag§, zwtaszcza jesli

uwzgl^dnimy wptyw jego na podwyzszenie si§ ceu na wystawach naszych.

Z faktdw powyfcszych raofma wreszcie wnioskowac, be rntynki zostaty sprowa-

dzone pierwotnie ze Wschodn do Europy, najprzdd zapewne do Angliii ze pra-

wdopodobnie byty podobne do naszych pospolitych mtynkdw angielskich

albo teb perskich lub indyjskich, ktdrych dzioby zaledwie tylko byty krdt-

sze, niifc u zwyktych gotgbi domowych.

Co si§ tyczy mtynka krdtkogtowego, o ktdryra niewiadomo aby istniat na

wschodzie, to niema prawie watpliwosci, ze cata dziwna przemiana w wielkosci

gtowy, dzioba, data i n<5g oraz ogdlnej postawy podezas ostatnich dwustu lat

osi%gni§t§ zostata drog$ powolnego doboru, prawdopodobnieprzy wspdfudziale

ptaka od urodzenia nawpdtpotwornego, okoto r. 1750.

Bunt. 0 ich pochodzeniu niewiele raoina powiedzied Za czasdw Einiu-

sza gof^bie z Kampanii byty najwi^ksze ze znanych, a na zasadzie tego jedne-

go faktu twierdz^ niektorzy autorowie, be to byty got^bie runt. Za czasbw

Aldrovandiego, 1600, istuiafy dwiepodrasv; jedna znich, krdtkogtowa, wymarta

obecnie w Europie.

Barb. Wbrew kilku przypuszczeniom, wydaje mi si§ niemofcliwem odna-

]ezc w opisach i rysunkach Aldrovandiego gotebia barb. Jednakzc w r. 1600

istniaty eztery rasy, ktdre byty widoeznie spokrewnione tak z got^biami barb

jako te2 z pocztowemi. Aby pokazac, jak trudno jest rozpoznad obecnie liezne

rasy, opisane przez Aldrovandiego, przytocz^ rdzne poglqdy, dotyczace powyi-

szyeh czterech gatunkow, ktore nazywa on C. indica, cretensis, gutturosa i per-

sica. Willughby ssjdzit, iz gotab indyjski (C. indica) jest zabotnikiem, lecz

J. M. Eaton, Treatise on the Breeding and Managing of the Almond Tumbler,

1851. 6. wst?p s. 9 i 82.
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doskonaty hodowca Mr. Brent przypuszcza, ze by! to maty got^b barb; C. cre-

tensis z krdtkim dziobem i z obrzmieniem na gornej szcz?ce nie moze bye obe-

cnie odrdstniony. Got?bia (bt?dnie nazwanego) C. gutturosa, ktdry przez swoj

dzidb „rostrum breve, erassum et tuberosum", jest, zdaje si§, najbardziej zbli-

iony do got?bia barb, Mr. Brent uwaza za pocztowego; a wreszeie co si? tyezy

got?bia perskiego i tureckiego (C. persica i C. turcica) to Mr. Brent jest zda-

nia, na ktdre zupetnie si? zgadzam, ze byt to krotkodzioby got%b poeztowy,

z niewielu gruezotowemi naroslami. W r. 1687 barb byt znany w Anglii,

a wedtug WiUughby dziob jego podobny byt do dzioba zabotnika. Nieprawdo-

podobuem jest jednak, aby jego gotebie barb posiadaty dziob podobny do dzioba

dzisiejszyeh uaszyeh ptakdw; albowiem tak scisty badaeznie przeoczytby wiel-

kiej jego szerokosci.

Angielskie golqbie pocztowe. W dziele Aldrovandicgo naproino szukali-

bysmy ptaka, podobnego do naszyeh got?bi poeztowych. Got?bie perskie

i tureckie tego autora zblizaj% si? najbardziej do tycli ostatnich; ale miaty po-

dobno krdtki, gruby dziob. Musiaty wi?c zapewne cechami swerni zblteac si?

do got?bia barb i znaeznie si? roznic od naszyeh poeztowych. Za czasdw

WiUughby, 1677, moiemy zndw wyraznie rozpoznad got?bie pocztowe; autor

ten dodaje jednak: „Dzi6b nie jest krdtki, lecz umiarkowauej dtugosci"—opis,

ktorego nikt nie zastosowatby do naszyeh dzisiejszyeh got?bi poeztowych, ude-

rzaj%cych nadzwyczajn^ dtugosciq, dziobow swoich.

Dawne nazwy, jakie nadawano got?biom poeztowym w Europie oraz roz-

maite nazwy, obecnie uzywane w Indyach, wskazuja, ii got?bie pocztowe przy-

byty pierwotuie z Persyi; opis zas WiUughby stosuje si? najzupetniej do got?bia

bussorah, obecnie w Madras egzystuj^cego. W pozuiejszyeh czasach mozeray

jui pocz?sci sledzic post?p w przemianach naszego angielskiego got?bia pocz-

towego. Moore powiada w r. 1735: „dzi6b l
1
/* cala uwazanym jest jako dtugi,

jakkolwiek istniej$ bardzo dobre got?bie pocztowe, ktdre maj% dzioby nie dtui-

sze nad l'/4 cala“. Ptaki te musialy byd podobne do przedtem opisanych,

a obecnie w Persyi 4yj%cych got?bi poeztowych, lub przynajmniej nieznaeznie

tylko przewyzszaty je. W Anglii do dzis dnia, jak powiada Mr. Eaton 1
),

znalezc moina got?bie „z dziobami, posiadaji|cemi (od kijta oka do wierzchotka

dzioba) l
3
/4,

a niekiedy nawet 2 cale dtugosci".

Z powyzej podanych szczegblbw historycznych widzimy, ze prawie wszy-

stkie gtdwniejsze rasy istniaty przed rokiem 1600; niektdre z nich, interesujqce

pod wzgl?dem ubarwienia, byty, zdaje si?, identyezne z naszemi dzisiejszemi

rasami, niektdre byty prawie te same, inoe zndw znaezuie odmienne, a niektdre

wreszeie wymarty od tego czasu.

Pewne rasy, jak finuikiny i wierciele, got?bie jaskdtezo-ogonowe Bech-

steina oraz got%b karmelita, powstaty, zdaje si?, i zagin?ty w obr?bie tego sa-

mego okresu. Kazdy, kto zwiedzi obecnie dobrze zaludniony got?bnik angiel-

) Treatise on Pigeons, 1852, p. 41.
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ski, uwaiac b§dzie z pewnosciq, jako rasy najwazniejsze, nast§puj$ce: oci^za-

tego gotgbia runt, pocztowego z dziwnie wydtuzonym dziobem i wielkiemi pta-

tami miesa, barb z krdtkim, szerokim dziobem i gruczotowemi naroslami dokola

oezu, mtynka krdtkogtowego z jego maiym sto^kowatym dziobem, wolaka

z wielkiem jego wolem, dtugiemi nogami i eiai'em, pawika z podniesionym,

rozszerzonym i dobrze opierzeuym ogonem, zabotnika z kedziorami i krotkim

t§pym dziobem oraz jakobina z czepcem. Gdyby ta sama osoba rnogta obej-

rzee gotgbie, jakie przed r. 1600 hodowat Akber-Khan w Indyach i Aldrovandi

w Europie, widziataby zapewne golebia jakobinskiego z uie tak zupetnym czep-

cem, zabotnika bez k§dzior6w, wolaka z krdtkiemi odnd^ami i pod kaSdym

wogdle wzgl^dem mniej dziwacznego (jesli wolaki Aldrovandiego podobne byly

do dawnego niemieckiego gatunku); pawik bylby zapewne pod wzglgdem wy-

glqdu zewn§trznego znacznie mniej swoistym i posiadatby zuacznie mniej pidr

w ogonie; osoba ta widziataby prawdopodobuie doskonale lataj^ce rnlynki, ale

naprd2no szukataby dziwnych ras krdtkoglowych. Widziataby ptaki spokre-

wnione z gotgbiami barb, ale bardzo jest w^tpliwem, t-zy znalaztaby naszego

prawdziwego golebia barb i wreszcie widziataby pocztowe z bezporownania

stabiej rozwini^temi dziobami i ptatami skory, niz u naszych pocztowych gotgbi,

Osoba ta ugrupowataby wi^kszose tych ras w takie same oddziaty jak obecnie,

lecz ro2nice pomi^dzy grupami byty wtedy znacznie muiej wyrazne, nii teraz;

jednem stowem rozmaite rasy nie roznity sic jeszcze w tak wysokim stopniu

od swojej pierwotnej formy rodowej, t. j. od golebia skalnego.

Sposob tworzenia si§ ras gloumych.

Rozpatrzmy teraz nieco bliiej prawdopodobne drogi, jakiemi utworzyty

si^ gtdwniejsze rasy. Dopoki gotgbie trzymane bywaja w ojczyznie swojej

w stanie nawpot oswojonym, w got^bnikach, bez wszelkich starari ze strony

cztowieka co do doboru ich i krzyiowania, dopdty zmieniaj$si§ one nie o wiele

wi^cej, nisi dziki gotab skalny. A mianowicie: skrzydta staj% sic czarno nakra-

piane, czgsd tylna— btgkitna lub biata, a wielkosc data — rozmaita. Jesli zas

golijbie domowe zostaj% przesiedlane do rdznych krajdw, jak np. do Sierra-

Leone, archipelagu Malajskiego i na Maderg (gdzie niewiadorao o istnieniu dzi-

kiego golebia skalnego), natenczas podlegaj% one wptywowi nowych warunkdw

zyciowych; a widoeznie w skutek tego ulegaj§ zboczeniom w nieco wi^kszym

rozmiarze. Gdy trzymane bywaj$ w scislej niewoli, albo dla przyjemnosci ba-

dania ich lub te£ w eelu przeszkodzenia ich w^drdwkom, w takim razie musz%

by6 wystawione na bardzo rozne warunki nawet w ojczystym klimacie;

albowiem nie raog% wi^cej zachowywac uaturalnych ro^nic w pokarmach,

i co prawdopodobuie jeszcze jest wafcniejsze, bywaja bardzo obficie od^ywiane,

a jednoczesnie przeszkadza im si§ uiywac wiele ruchu. Przez analogic

ze wszystkiemi innemi zwierz^tami domowemi, mozemy oczekiwac, iz w tych
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okolicznosciach znajdziemy wiekszg, zmiennosc indywddualn% anizeli u dzikiego

golebia skalnego, co tez rzeczywiscie ma miejsee. Brak ruchu d^zy widocznie

do redukowania wielkosci nog i organdw lotu, a na zasadzie prawa wspdtczyn-

nosci wzrostu i dziob tez zostaje oczywiscie dotkni?tym. Z tego, co widzimy

niekiedy w got?bnikach naszych, mozemy wnosid, ze uagte zboczenia, jak np.

wystapienie p?czka pi6r na glowie lub tei opierzonych nogach, nowego odcie-

nia barwy, nadmiernego pidra w ogonie lub skrzydle, ze zboczenia podobne

wyst^pily z pewnosciq. w ciqgu wielu stuleci, ktdre ubiegty od czasu, gdy go-

t?bia po raz pierwszy oswojono.

Dzisiaj uwaiamy zazwyczaj takie zboczenia jako pomytki; a w hodowli

got?bi panuje tak wiele tajemniezosci, ie gdy zjawia si? jakie cenne zboczenie,

historya jego ez?sto bywa ukrywana. Przed 150 laty nie byto prawie zadnej

nadziei na poznanie historyi jakiegokolwiekb^dz podobnego zboczenia. Nie

wynika jednak z tego wcale, aby niegdys, kiedy got^b przedstawiat jeszcze

mniej odmian, zarzucano podobne zboczenia. Co si? tyczy przyczyny wszelkiej

naglej i pozornie dowoluej przemiauy jako tei rdinic niezliczonych odcieni po-

mi?dzy ptakami tej samej rodziny—pozostajem" w najzupelniejszej nieswiado-

mosci. Lecz w jednym z pdzniejszych rozdziatdw zobaczymy, ze wszystkie

podobne zboczenia stauowi§ posredni rezultat pewnych przemian w warunkaeh

iyciowych.

Wdlugotrwatej hodowli mozemy wi?cspodziewacsi?,ze znajdziemy ugot?bia

wielkq, zmiennosc indywidualn^, niekiedy nagl% zmian? jako tei nieznaczne mo-

dyfikacye, jako skutek malego uzywania pewnych cz?$ci w polaczeniu z dzia-

laniem wspotczynnosci wzrostu. Bez doboru wszystko to datoby bardzo maty

lub tez zaden rezultat; albowiem bez takiej pomocy wszelkiego rodzaju rbznice

zuikn?tyby wkrdtce dla dwdch nast?pujacych przyczyn. W zdrowem i silnem

stadzie golebi daleko wi?cej mtodych ptakdw zostaje uzytych jako pokarm lub

umiera, anizeli dochodzi do dojrzatosci, tak ze osobnik z jakabadz swoista cecha

posiadatby wielkie prawdopodobieristwo zostania zniszczonym, w wypadku,

gdyby nie byt wybrany do rozplodu; ale gdyby nawet nie zgin%t, to i w takim

razie ceeha ta z pewnosci^by si? zatarta przez catkiem dowolne krzystowania.

Moze si? jednak niekiedy zdarzyc, ie to samo zboczenie na nowo wyst^pi,

a to w skutek dziatania swoistych i jednostajnych warunkdw iycia; a w tym

razie zboczenie mogtoby si? zachowac niezaleinie od doboru. Jesli zas i do-

bor wchodzi w gr?, wszystko si? zmienia. stanowi on bowiera podstaw? two-

rzenia si? nowych ras; a zwtaszcza u got?bia okolicznosci bardzo sprzyjaj$ do-

borowi, jakesmy dopiero co widzieli. Jezeli ptak, przedstawiaj^cy jakies

swoiste zboczenie, zostaje zachowany, a potomkowie jego zostaje wybrani do

rozptodu i starannie parzeni przez kilka pokolen, to cata ta zasada tak jest

uderzajq,^, ze nie ma co nad ni$ wi?c6j si? rozwodzic.

Moina to nazwac doborem metodycznym, poniewat hodowca ma tu na wi-

doku utrwalenie pewnego okreslonego objektu, a miauowicie jakabadz cech?.
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ktdra wystapita, lub tez—wywotanie jakiego nowego ulepszenia, ktdre idealnie

sobie uplanowal.

Inna forma doboru weale prawie nie byta uwzgl§dniana przez autordw,

ktorzy przediniot ten traktowali, jakkohviek posiada jeszcze wigksza donio-

stosc. Moznaby form§ nazwac dobarem niesunadomym, albowiem hodowca

wybiera ptaki swoje nieswiadomie, bezcelowo i bez metody, osiaga jednak

z pewnoscifj wielki rezultat, jakkohviek droga powolna. Powotuj^t si§ tu na

dziatanie, wynikaj^ce zt$d, iz kazdy hodowca wyszukuje przedewszyst-

kiem ptakdw jaknajlepszych, nast^pnie zas wychowuje je w sposdb mozliwie

najlepszy w rniarg wlasnej zr§cznosci i wedtug skali doskonatosci, panuj%cej

w danym okresie. Nie pragnie on zmodyfikowac rasy swej trwale, nie spo-

glijda w dalekq, przysztosc i nie spekuluje nad rezultatem, jaki mozna otrzymac

z nagromadzenia drobnych kolejnych przemian w eisjgu wielu pokolen; jest on

poprostu zadowolony gdy posiada dobre stado, a jeszcze bardziej zadowolony,

jesli moze zwyci§2ye wspotzawodnikow swoich. Gdy za czasdw Aldrovan-

diego w r. 1600 hodowca podziwiat wtasne swoje jakobiny, wolaki, pocztowe,

nie zastauawiat sig on nad tem, co rnofce powstac z potomkdw ich w r. 1860;

a zdumiatby z pewnoscia, gdyby mogt widziec nasze jakobiny, nsziachetnione

angielskie got^bie pocztowe i wolaki. Nie uwierzylby zapewne, ze to s% po-

tomkowie jego wtasnych niegdys podziwianych stad i bytby ich zapewne nie

cenit tak wysoko, z tej prostej przyczyny, ii w r. 1765 pisano „ze nie s$ tem,

co wedtug mody uwazane jest za dobre“.

Nikt nie przypisze bezposredniemu wptywowi warunkow zyciowych ta-

kich zmian, jak wydtuieuie dziobu u got^bia pocztowego, skrocenie dziobu

u mtynka krdtkogtowego, wydtuzenie nogi u wolaka, silniejszy rozwdj czepca

u jakobina i t. d. zmian, jakie wyst^pity od czasdw Aldrovandiego lub tet, jesz-

cze znacznie pdzniej; albowiem rasy te zmodyfikowane zostaty roSnemi i nawet

wprost przeciwnemi drogami, pomimo, iz trzymane by ty w tym samym klimacie

i traktowane byly pod kafcdym wzgl^dem w moiliwie najjednostajniejszy spo-

sdb. Wszelka mala zmiana w dtugosci lub krotkosci dzioba, dtugosci nogi

i t. d. zostata niew^tpliwie wywotaua posrednio przez jakas zmian^ warun-

kdw, jakim ptak podlegat. Lecz ostateczny rezultat, jak to widocznem

jest w wypadkach, gdzie posiadamy jakies dane historyczne, przypisac musimy

dlugotrwatemu doboro wi i nagromadzaniu si§ licznych drobnych zmian kolejnych.

Dziatanie doboru nieswiadomego, o ile dotyczy ono got^bi, zaleiy od

ogdlnej zasady natury ludzkiej, a mianowicie: naszej rywalizacyi i ehgei prze-

wyzszenia s%siad6w. Widzimy to przy kaidej zmieniaj^cej sig modzie, nawet

w odziezy naszej, a hodowcg prowadzi to do d%2euia, aby kazdffc wtasciwosd

rasy powi^kszyc do przesady.

Wielki autorytet *) w tym wzgl^dzie powiada: „Lubownicy got§bi nie po-

dziwiaj% skali sredniej i nie che% jej podziwiac, t. j. nie lubia nigdzie ziadnej

l
) Eaton, Treatise on Pigeons 1858, p. 86.
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polowicznosci. ale podziwiaja krancowosc". Robi on uwagg, it hodowca krot-

kogtowych mlynkow brodatych pragnie bardzo krdtkiego dzioba, hodowca zas

dtugoglowych mlynkow brodatych 2yczy sobie dzioba bardzo dlugiego, a o dziobie

przeeigtnej dlugosci powiada: „Nie ludzmy si?. Czy sadzisz nawet na chwil?,

it hodowca krdtkoglowych mlynkow przyj^lby ptaka takiego w darze? z pe-

wnosci% nie; ainator ptakdw krdtkoglowych nie uwazalby go za pieknego, —
dlugoglowych zas przysi^glby nawet, ze ptak ten nic nie wart i t. d.“ W tych

komiczDych, leczwieleprawdy zawieraj^cych stowach, znajdujemy zasad?, kto-

ra oddawna kierowala hodowcami i doprowadzila do wielkich modyfikacyj
wszystkich ras domowycb, modyfikacyj, mierzonych tylko skal% pieknosci lub

osobliwosci.

Mody zachowuja si? przy hodowli gol?bi w ciqgu diugiego okresu czasu;

nie mozemy zmieniac budowy ptaka t&k szybko. jak mody odziezy naszej. Bez-
w^tpienia za czasow Aldrovcmdiego wolak by! tem cenniejszy, im wi?cej si? na-
dymal. Tem niemniej mody zmieniaja si? do pewnego stopnia. Naprzdd ce-

niono jeden punkt budowy, nast?pnie inny; lub tet rozmaite rasy podziwiane
byty w rdznych czasach w najrozmaitszych krajach. Powyiej wzmiankowany
autor mawial: „Moda ma swdj przyplyw i odptyw; porz^dny hodowca nie

wdaje si? dzis w wytwarzanie odmian"; a jednak obecnie takie ptaki odmiano-
we stanowisj w Niemczech przedmiot starannej hodowli. Odraiany, ktore dzis

sq, wysoko ceniono w Indyach, uwazane s^ w Anglii jako nie maj^ce warto^ci;

bezw^tpienia rasy ulegaj$ zwyrodnieniu, gdy je si? zaniedbuje, mofcemy wszak-
przyj^d, ze dopoki trzymane s^ w tych samych warunkach 2yciowych, raz

•osiagni?te cechy zachowuj^si? pocz?sci przezdtugi czas, stanowi^e wyjscie dla

dalszego przebiegu doboru.

Powy^szemu pogladowi na dzialanie doboru nieswiadomego nie mo4na
zarzucid tego, iz amatorowie nie dostrzegaj% bardzo rnalych rtenic lub tei nie

zajmuj% si? niemi. Tylko ci, co mieli stosunki z hodowcami, znaj§ ich wielkie

zdolnosci odrd2niania szczegdtdw, stanowiace skutek dtugiej wprawy, oraz sta-

rania i prac?, jakfj. poswi?caja oni ptakom swoim. Znalem pewnego hodowc?, ktd-

ry studyowa! codzieunie ptaki swoje z nadzwyczajnem zastanowieniem w celu

zadecydowania, jakie ma parzyd, jakie zas zostawid. Oto, jak trudnym wydaje si?

ten przedmiot jednemu z najdnskonalszych i najwprawniejszych hodowcow.
Mr. Eaton, posiadacz wielu nagrdd. powiada: „Ostrzegam was szczegdlniej

przed tem, abyscie nie trzymali zbyt wielkiej rozmaitosci gol?bi, gdyz w takim
razie b?dziecie niewiele tylko wiedzieli o kazdym, a o 2adnym nie b?dzie warn

wiadomo tyle, ile wiedzied trzeba“. „Byd moze, ze istniej% niektdrzy hodowcy,
posiadajaey dobra znajomosd ogdlna rdfcnych ras amatorskich; lecz istniej$ bar-

dzo liczni, ktdrzy sqdza bl?dnie, ie wiedz$ cos o tem, o czem istotnie wyobra-
zenia nie maj$“.

Dalej m6wi on wyfycznie o pewnej pododmianie jednej rasy, a mianowi-
cie o krdtkoglowych mlynkach migdalowcach i powiada, ze niektdrzy hodow-
cy poswi?cajsj wszystko dlatego, aby osiagn%c dobr% glow? i dzidb, ze inni
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hodowcy zwracaj% gldwnq. uwag? na upierzenie, a dalej powiada: „Niektorzy

mtodsi hodowcy, ktdrzy sa nazbyt gorliwi, pragna odrazu osifjgnad wszystkie

pi§<5 cech, a wnagrod?za toniczego nie osi%gaj%“. Jak slyszalem odMT.Blytha,

i w Indyach takze got?bie bywajsj z wielk$ pilnosci% dobierane i krzy4owaae.

Z rdinic, jakie istniejq. obecnie, po utworzeniu si? wielu ras, z ktdrych kazda

posiada wlasn§ skal? doskonatosci i zachowuje ja jednostajnie podczas licz-

nych wystaw, nie powinnismy s%dzic o niezuacznych roznicach, jakie ceniono

w dawnych czasach. Ambicya energicznych hodowcow mogla bye zupelnie

zadowolona wobec trudnosci przewyzszenia innycb hodowedw ze wzglgdu na

istniej^ce jufc rasy, bez proby stworzenia jakiej nowej rasy.

Co do sity dziatania doboru, czytelnikowi przyjdzie moze na mysl

pewna trudnosd, a mianowicie: co mogto naprowadzid po raz pierwszy hodow-

c6w na mysl stworzenia tak swoistych ras, jak wolaki, pawiki, pocztowe i t.p.?

Ale wlasnie t? to trudnosd usuwa zasada nieswiadomego doboru. Bezw^tpie-

nia zaden hodowca Die prdbowal naumyslnie wytworzyc jakiej rasy; rausimy

tylko przyjac, ze wystapilo pewne zboczenie, dostateeznie uderzaj^ce, by zwrd-

cid na siebie uwag? spostrzegawczego oka amatora dawnych czasdw, a naste-

pnie juz dokonal reszty nieswiadomy dobor w cisjgu wielu pokoleu, a miano-

wicie pragnienie pdzniejszych hodowedw przewyzszenia wspotzawodnikdw

swoich. Co do pawika, mo4emy przyjac, ze pierwszy przodek rasy tej posiadal

tylko mato wzniesiony ogon, jak to widzimy obecnie u pewnych got?bi runt ').

z wi?kszi| nieco iloscisi sterowek, jak to obecnie niekiedy zdarza si? u mnisz-

k6w. Co do wolaka, mo4emy przyj%c, 4e jakis ptak nieco silniej od innycb

got?bi nadymat wole, jak to teraz ma miejscc w malym stopniu z przetykiem

iabotnika. 0 pochodzeniu mlynka pospolitego nic nie wiemv, moiemy jednak

przypuseic, to urodzit si? ptak zmdzgiem nieco uszkodzonym, co zmuszato go do

mlynkowania w powietrzu. Trudnosci, dotyczace tego ostatniego wypadku,

zmniejszaj% si? wobec faktu, it w r. 1600 w Indyach goI?bie byly wysoko

cenione dla rdznorodnosci lotu swego, a z rozkazu Akber-Khana pilme je ho-

dowano i krzyzowano.

W wypadkach powyiszyeh przyjraowalismy, ze nagte zmiany, dostateez-

nie uderzaj^ce, by wpasc w oezy hodowcy, wyst?powaty nasamprzdd; ale nawet

i ten proces nagtej zmiennosci nie jest potrzebny do stworzenia nowej rasy.

Jesli ten sam gatunek got?bi jest hodowany w czystosci krwi i przez dtugi

czas wychowywany przez dwdeh lub kilku lubownikdw, w takim razie moina

cz?sto poznad r64nice w pojedynezyeh liniacb. Tak np. widzialem w posiada-

niu pewnej osoby jakobiuy pierwszorz?dne, ktdre pod wzgl?dem kilku cech

nieznaeznie si? rtoity od jakobindw, hodowanych przez innego wlasciciela.

Ja sam posiadatem kilka doskonatych gol?bi barb, pochodzsicych z pary, ktdra

otrzymala nagrod?, oraz pewn% ilosd, pochodz%c% ze stada, ktdre megdys hodo-

i)
p . Neumeistera rysunek goI«bia florenckiego runt, Tab. 13, w ,Das Ganae der

Tauben»ucbt“.
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waf znakomity hodowca Sir J. Sebright
;
dwie te grupy roznily sig pomi^dzy

sob% tak dhigosciq dzioba jako tez ksztahem gtowy. Co pierwotnie spowodo-

wato te nieznaczoe roznice, tego tak saino nie mozemy objasnic, jak tego, dla-

czego jeden cztowiek posiada dtugi nos, inny — krotki. W szeregach, ktore

rozni hodowcy przez dlugi czas pojedynczo chowali, podobne rdznice sa tak

cz^ste. ze nie mog% bye objasnione przez przypadkowa okolieznose, iz ptaki po

raz pierwszy do chowu wybrane byly tak odmienne, jak obecnie.

Objasuienie polega bezw^tpienia na tem, ze w kazdym wypadku cbdw

rozpoczynat sig od nieznaeznie rdznego gatunku, albowiem nie ma dwoch ho-

dowedw, ktdrzy posiadaliby zupetnie te same gusta, a co za tem idzie, aby

dwom dokladnie takira samym ptakom oddali pierwszehstwo przy staran-

uym doborze i przy krzyiowaniu ptakdw swoich. Poniewaz kazdy po-

dziwia naturalnie wlasne swoje ptaki, stara sie wi$c stale drog% doboru po-

wi^kszyc wlasciwosci, jakie one posiadaj%. Stosuje si§ to szczegolniej do tych

hodowedw, ktdrzy zyj^c w rozmaityeh krajach, nie mog$ pordwnywac z soba

stad swoich i dqiyc do doskonalenia ick wedlug wspdlnej skali. Jesli wi§c

szereg taki raz si§ utworzy, dobor nieswiadomy b^dzie d^zyl stale do powi^k-

szania tych roznic, do przeksztalcenia linii tej w pod rase, a tej wreszeie w scisle

okresloua odmiang lub rase.

Nie nalezy nigdy spuszczac z oczu zasady wspotczynnosci wzrostu.

Wi^kszodc got^bi posiada male nogi, oczywiscie w skutek zmniejszonego uzy-

wania; a o ile si§ zdaje, przez wspdtczynnosc wzrostu zostala test zredukowana

dtagosc ich dziobdw. Dzidb jest organem wpadaj^cym w oezy; a gdy zo-

staje on widoeznie skrdconym. hodowcy bed% si? z pewnosci^ starali

skrdcic go jeszcze bardziej, dobierajac stale ptaki z najkrdtszemi dziobami, gdy

tymezasem jednoczesnie inni hodowcy (a wiadomo, ze to mialo rzeczywidcie

miejsce) w innych pod rasach starae si § zndw bgda wydtuzyc go. Ze wzrastaj^ca

dtugosciq, dzioba, wydtuza siy tez znaezuie jezyk, jako tez powieki przy znaez-

nym rozwoju brodawek gruczolowych naokoio oka. Zaleznie od zmniejszonej

lub powi^kszouej dlugosci ndg waha si§ tez ilosc tarezek, z dlugosci^ skrzydel

zmienia sig tez liezba lotek pierwszego rz^du, ze wzrostem ciala u wolaka po-

wi^ksza si§ liezba krggdw krzyiowych. Te znaezne i znajdujace si? w zalez-

nosci wspdlczynnej roznice budowy nie charakteryzuja niezmiennie Zadnej

rasy. Gdyby jejednak uwzgl^dniano w hodowli z tak$ sara% starannoschj jak

rdsfcnice zewn^trzne, nie ma prawie w$tpliwosci, ze uezynionoby je statemi.

Hodowcy mogliby z pewnoscia stworzyc ras§ mlynkow z dziewigeiu lotkami

pierwszego rz§du zamiast dziesi^ciu, poniewaz widac jak cz§sto wyst^puje liez-

ba dziewi^c, pomimo, ib hodowcy nie pragna tego wcale, a niekiedy nawet dzieje

si§ to wbrew ich woli. W podobny sposob, gdyby kregi byly widzialne i gdyby
hodowcy zwracali na nie uwag§, wtakim razie moglaby bye z pewnosci^ utrwa-

lona wi^ksza ich liezba u wolakdw. Gdyby te ostatnie cechy zostaly kiedy-

kolwiekb^dz utrwalone, nigdybysmy nie przypuszczali, be pierwotnie byly one

Disieta Karol* Darwina.— Zmionnoft'- zrriert^t i roSliu T. I. 83
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bardzo zmienne, Jub tez ze w skutek wspdlczynnosci wystgpowaty one raz je-

dnoczesnie z krdtkiemi skrzydlami, kiedyindziej znow z dtugiem ciatem.

Aby rozumiec, w jaki sposob najgtdwniejsze rasy domowe r62nia sig po-

migdzy sob% nalezy pamigtac o tem, ze hodowcy staraja sig zawsze hodowad

najlepsze ptaki i ze w skutek tego ptaki, ktdre posiadaja w mniejszym stopniu

j^dane cechy, bywaj^ zaniedbywane przy kazdem pokoleniu. Dlatego tez po

pewnym ezasie mniej uszlachetuione formy oraz liczne pdzniej utworzone ogni-

wa posrednie musialyby wygin%d.Mialo to raiejsce u wolakow, zabotnikow, bg-

benkow; albowiemte wysoko uszlachetuione rasy s% obecnie odosobnione, nie bg-

dsjc pofyczone zadnemi ogniwami ani pomigdzy sob%, ani tei z pierwotnyin go-

Igbiem skalnym. Ale w innych krajach, gdzie nie hodowano golgbi tak sta-

rannie, lub tez gdzie nie panowala taka sama moda, dawniejsze formy moglyby

dlustej pozostad uiezmienione lub tez zmienione w malym tylko stopniu; a przez

to bylibysmy w stanie wykryc ogniwa lacz^ce. Ma to miejsce w Persyi i In-

dyach z mtynkiem i golgbiem pocztowyin, ktdre pod wzglgdem budowy dzioba

nieznacznie tylko rdznisj sig od golgbia skalnego. Dalej, na Jawie pawiki maja

niekiedy tylko 14 sterdwek, a ogon jest mniej wzniesiony i rozszerzony niz

u naszych ptakow, tak ze ptak jawanski tworzy ogniwo posrednie pomigdzy

pawikiein pierwszorzgdnym i golgbiem skalnym.

Niekiedy w skutek szczegolnych cech rnoze sig zachowad rasa w niezmie-

nionej prawie postaci w tym sainym kraju wraz ze znaeznie zmodyfikowanemi

podrasami, ktdre cenione s$ wysoko dla jakiejs cechy odmiennej. Widzimy to

w Anglii, gdzie mlynek pospolity, ceniony tylko dla lotu swego, nie bardzo

rdzni sig od formy rodzicielskiej, mtynka wschodniego, podczas gdy mlynek

krdtkogtowy, ceniony nie dla lotu lecz dla innych cech, bajecznie zostal zmo-

dyfikowany. Lecz mlynek europejski, latajfjcy w zwykly sposob, zacz^l juz

produkowac nieznacznie rd£ni%ce sig pomigdzy sob% podrasy, jak np. pospolite

mlynki angielskie, holenderskie mtynki-toczki, mtynki domowe z Glasgow oraz

dtugoczolowe mlynki brodacze i t. d., a w ci%gu stuleci, jesli mody nie zraieniq.

sig znaeznie, podrasy te w skutek powolnego i uiewidocznego dziatania nie-

swiadomego doboru rozbiegna sig i w coraz wiekszym stopniu zostang. zmodyfi-

kowaue. Po pewnym ezasie wygin$ Ogniwa dokladnie stopniowane, tacz^ce

obecnie wszystkie te podrasy; byloby bowiem bezcelowem i trudnem utrzymy-

wac tak wielk% ilosd podrednich pododmian.

Zasada rozbieinosci w pol^czeniu z wymieraniem licznych niegdys form

posrednich tak jest wazuq dla zrozumienia pocz^tku ras domowych jako tei

gatunkdw w stanie naturaluym, ze’pragng jeszcze nieco rozszerzyc sig nad tym

przedmiotem. Nasza trzecia gldwna grupa obejmuje gotgbie pocztowe, barb,

runt, ktdre sq, wyraznie pomigdzy sob% spokrewnione, lecz pod wzglgdem kilku

wa2nych cech zadziwiaj%co rozne. Na zasadzie pogl^du wyluszczonego w osta-

tnim rozdziale trzy te rasy pochodz% zapewne od nieznanej rasy o cechach po-

srednich; ta zas zndw od golgbia skalnego. Charakterystyczue ich rdznice

uwaza sig jako skutek okolicznosci, ze dawniej rozmaici hodowcy podziwiali
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r6iue punkty ich budowy, a lubujac sig w krancowosciach, wybierali oni

wci^z do rozptodu najlepsze ptaki, nie mysl^c wcale o przysztosci.

Hodowcy got§bi poeztowych cenili zapewne najwyzej dzioby grube z licz-

nemi brodawkami gruczolowemi dokota oczu, hodowcy zas gof§bi runt

nie troszczyli si§ o dziob lub o brodawki, lecz o wielkosc lab wag§ ciala.

Proces taki musiatby doprowadzic do zaniedbania i wreszcie do zupetnego

wyginigcia dawniejszych, inniejszych i posrednich form; i przyszto tez do

tego, te trzy te rasy tak bardzo rdzni^ si§ obecnie pomi^dzy sob% w Euro-

pie. Na wschodzie zas, zkqd pierwotnie rasy te zostaty sprowadzone, moda

byia odmienna, a znajdujemy tain rasy, t^czace wysoce zmodyfikowanego an-

gielskiego got^bia pocztowego ze skalnym, oraz inne, t^czqce do pewnego sto-

pnia got§bie pocztowe i runt.

Przed czasami Aldrovandiego, a mianowicie przed r. 1600, istniaty w Eu-

ropie cztery rasy, ktore byty blizko spokrewnione z gohjbiami pocztowemi

i barb, a ktdrych jednak kompetentni znawcy nie mog% obecnie identyfikowad

z naszemi terazniejszemi gof^biami barb i pocztowemi. Gohjbie runt Aldro-

vandiego nie mog$ bye tak2e uwaiane za identyezne z naszemi dzisiejszemi

runt. Te cztery rasy nie rdznity si§ zapewne pomi^dzy sob^ w takim stopniu,

jak nasze obecnie istniej^ce pocztowe angielskie, barb i runt. Mozna to bylo

doktadnie przewidziec. Gdybysmy raogli got^bie, ktdre kiedykolwiek zyty, od

czasow rzymian do dzis dnia, razem zestawic, bylibysmy w stanie ugrupo-

wac jewrozmaitelinie, rozgal§ziaj%cesi§, poczawszy od dawnego got^bia skal-

nego. Kafcda linia sktadataby si§ z niewidzialnych prawie stopni, niekiedy

przerywana przez nieco wigksze zboczenia, a kazda konezytaby si§ na

swym wierzchufku jedn% z form, obecnie tak wysoce zmodyfikowanych. Z licz-

nych ogniiv fqcz^cych, ktdre niegdys istniaty, niektdre absolutnie wygin^ty,

nie pozostawiwszy po sobie potomstwa, gdy tymezasem inne, jakkolwiek same

wymarfy, stanowity jeduak rodziedw ras obecnie istniejfjcych.

Przytaczano, jako okolieznose bardzo dziwnq., te styszymy niekiedy o lo-

kalnem lub zupetnem wymieraniu ras domowych, gdy tymezasem nic nie wie-

my o ich poczatku. W jaki sposdb, pytano, straty te zostaj% kompensowa-

ne, lub te£ nawet wi^cej nia kompensowane; wiemy bowiem, te u wszystkich

prawie zwierz^t domowych ilosc ras znaeznie si§ powi^kszyta od czasdw rzym-

skich? Ale na zasadzie wytuszczonego wyaej pogl^du, raozemy zrozumiec t§

pozorn$ sprzecznosd. Wymieranie rasy w czasie historyeznym jest zjawiskiem,

jakie bardzo tatwo zauwazyc si§ daje; lecz stopniowa i zaledwie dostrzegalna

modyfikacya jej przez dobdr nieswiadomy oraz pozniejsza dywergencya czyli

roabieanosc cech w tym samym kraju lub tez czgsciej w krajach odoso-

bnionyeh, w dwdeh lub wi^cej kierunkach, a takze powolne przeksztatcanie si§

ich w podrasy, tych zas znow w scisle ograniezone rasy—wszystko to ssj, zjawi-

wiska, ktdre rzadko tylko zauwazyc rnofcna. Dowiadujemy si§ o zapadni^ciu

olbrzymiego drzewa, ale powolny wzrost matych drzewek i powi^kszanie si§ ich

liezby nie zwraca na siebie uwagi naszej.
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Wierz^c w wielka sit? doboru i w bardzo maty wptyw bezposredni zmie-

uionyeh warunkow iycia — wyj^wszy wypadki, kiedy wywoluj^ one w ogdle

zmiennosc i plastycznosc organizaeyi — nie powinnismy si? dziwic, iz gol?bie

domowe pozostaty niezmienione od niepami?tnych czasdw i ie pewne odmiany,

z& wyjatkiem barwy niezaacznie tylko roiniace sie od got?bi domowyeh, zacho-

wywaty ten sam charakter w ciqgu stuleei; albowiem jesli jedna z tyeh odmian

byta uiegdys ubarwiona pi?knie i symetrycznie, jesli np. urodzit si? got$b pla-

misty, ktdrego korona, ogon, pokrywy sterdwek jednostajnej byty barwy, pod-

czas gdy reszta ogona byta biala jak snieg, to w tym razie nie iadano zapewne

ani zmiany, ani ulepszenia. Z drugiej zas strony nie dziw, ze w tym samyra

czasie nasze got?bie wysokiej kultury ulegty zadziwiaj^eym przemianom; albo-

wiem pod tym wzgl?dem nie ma zadnej okreslonej graniey w pragnieniu ho-

dowcdw; nie znamy tez u tyeh gotebi granic zmiennosci cech. Co mogtoby

przeszkodzid pragnieniu hodowey wywolywania coraz dtuzszych dziobdw

u got?bi pocztowych lub tez coraz krdtszych u mtynkdw? Bo wszak nie osia-

gni?to jeszcze krancowej graniey w zmiennosci dzioba, jesli granica taka wogole

istnieje. Fomimo, iz w nowszyeh czasach tak uszlaclietniono krdtkogtowe

mlvnki migdatowce, Mr. Eaton powiada „pole jest jeszcze tak samo otwarte

dla nowych wspdtzawoduikdw, jak przed stu laty“. Jest to mofce jednak twier-

dzenie przesadne; albowiem mtode wszystkieh wysoko uszlachetniouych pta-

kow amatorskich podlegaja w stopniu nadzwyczajnym chorobom i bardzo

latwo umieraj^.

Styszatem zarzut, jakoby tworzenie si? rozmaitych ras gol?bi domowyeh

nie rzucato swiatta na powstawanie dzikich gatunkow gol?bi. poniewaz rdinice

pomi?dzy niemi uie s% takiej samej natury; up. rasy domowe nie rdiniq si?

wcale lub tet niezuaeznie tylko stosunkowa dtugosci^ i ksztaltem lotek pierw-

szego rz?du, jako tez sposobem mieszkauia i gniezdzenia si? na drzewach.

Leez powyzszy zarzut wskazuje tylko, jak zle rozumiantj bywa zasada doboru.

Nieprawdopodobuein jest wszakze, aby ceehy, uwzgl?duiane przy doborze przez

wol? cztowieka, podobne byty do rdznic, jakie powstaja w warunkacb natu-

ralnych i przyteiu powstaj% albo dlatego. ie pofcyteczne sa dla danego gatunku

lub tez dlatego, ie znajduja si? w zaleinosci wspdtozynnej z innemi poiytecz-

nemi raodyfikaeyaini lub ceeharai.

Dopdki cztowiek nie wybiera do hodowli ptakdw, rdini^cych si? po-

mi?dzy sob$ stosunkowa dtugoscia lotek lub paleiiw’ i t. p., nie rnoina oezeki-

wac widocznych zmian w tyeh ez?sciach. Z drugiej zas strony cztowiek nicnie

raoie zrobic, jesli ez?sci te przypadkowo w stauie kultury nie ulegaja zboeze-

niom. Nie twierdz? stanowezo, ze to ma rzeczywiscie miejsce, pomimo, it zua-

laztem slady takich zboczeh na lotkach i niewatpliwie na sterowkach. Bytby

to dziwny fakt, gdyby stosunkowa dlugosd tylnego palca nigdy nie miata si?

zmieniac, poniewaz widzimy, jak zmienna bywa stopa tak pod wzgl?dem wiel-

kosci jako tez liczby tarezek. Poniewaz rasy domowe nie iyjfj na drzewach

i nie buduja tarn gniazd, hodowey nie b?d$ nigdv zwazali na podobne prze-
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iniany w sposobie zycia i nie b?df* ich uwzgl?dniali przy hodowli. Ale widzie-

lismy, ze w Egipcie gol?bie niechetnie siadaj^ce dlajakiegos powodu na ni-

zkich glinianych chatach tuziemcdw, bywajf* zmuszane przesiadywac gromadme

na drzewacb. Mozemy nawet twierdzic, ze gdyby nasze rasy domowe zostaty

zmodyfikowane pod jednym z powyiszych wzgl?dow i gdyby inozna byto wyka-

zac, ze hodowey nigdy nie zwazali na podobne punkta, lub tez ze punkta te nie

znajdowaly si? we wspdlczynnosci z innemi, zauwaionemi przy hodowli, to

w takim razie fakta te na zasadzie poglijdow wygloszonych w tym rozdziale na-

str?czafyby powaine trudnosci.

Stresdmy w kilku stowach oba ostatnie rozdzialy, traktuj%ce o gol?biach.

Moiemy z zupelna pewnoscisj wnioskowac, te wszystkie rasy domowe pomimo

znacznych rdtaie wzajemnych pochodza od got?bia skalnego (C. livia), pod

ktora to nazw% pojmujemy kilka ras dzikieh; rdznice pomi?dzy temi ostatniemi

formami nie rzucaj% wcale swiatla na cechy, ktdremi r6zni% si? pomi?dzy sob%

rasy domowe. W kafcdej rasie lnb podrasie pojedyncze osobniki ptakdw bar-

dziej si? rdzniq, pomi?dzy sobf| nii ptaki w stanie naturalnym, a niekiedy zmie-

niaj% si? one w sposdb nagly i scisle okreslony. Ta plastycznosc organizacyi

stanowi widoeznie rezultat zmienionych warunkdw zycia. Nieuzywanie zredu-

kowalo pewne cz?sci ciata. Wspdlczynnosd wzrostu t%czy organizacy? w taki

sposdb, te gdy ziuienia si? jedna cz?sd i inne tei cz?sci w tym samym czasie

ulegaja zboczeniom. Gdy raz powstaly rdzne rasy, krzyiowanie si? ich pod-

trzvmuje dalszy proces raodyfikaeyi i wywoluje nawet powstauie nowych pod-

ras. Ale podobnie jak przy budowie domu same kamienie lub cegly bez sztuki

budowniczego niewiele przynioslyby pozytku, tak tei i przy wytwarzaniu no-

wych ras dobdr byt gMwn% sita kierujaea. Hodowey moga przez dobdr wy-

wrzec wptyw zarowno nanadzwyczaj nieznaezne rdznice indywidualne, jako tez

i na owe wi?ksze rdznice, ktdre nazywamy zboczeniarai. Dobor odbywa si?

raetodyeznie, jeieli hodowca stara si? uszlachetnic i zmodyfikowac pewn$ ras?

wedtug z gory zakreslonej skali doskonalosci; dziala zas hodowca niemetody-

cznie i nieswiadomie, gdy stara si? bez szczegolnego pragnienia i celu zmienic

ras?, czyli poprostu wyhodowac tak dobre ptaki, jak tylko moie.

Dluisze dzialanie doboru prowadzi prawie niew%tpliwie do zaniedbania

i do ostateeznego wygini?cia dawniejszyeh i mniej uszlachetnionych form, ja-

ko tez licznych ogniw posrednich w kazdym dluzszym szeregn rozwojowym.

W ten sposdb przyszto wreszeie do tego, te wi?kszosc naszyeh ras bardzo zna-

cznie si? rdini tak pomi?dzy soba jako tei od pierwotnego gol?bia skalnego.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



ROZDZIAL VII.

K u r y.

Krotki opis gJowuiejszynh rag.—Dowody na kornyAd ich pochodzenia od kilku gatnnkdw.—
Dowody na korzyAd przypugzczenia, iz wgzystkie rasy puchodz^ od Galius bankiva. — Po-
wr6t do formy rodowej w nbarwieniu —Analogiczna przemiana. — Dawniejgza biatoiya ku-
r7*—KAi'iice zewnftrzne pomifdzy rozmaitemi ragami.— Jajka. — Kurczgta. — Drugorz^dne
znamiona ptciowe — Lotki i sterowki, giog, temperament i t. d. — Roini-e oateologiczne
w budowie czagzki, krfgow i t. d.—Dzialanie uiywania lub nieuiy wania pewnych czgAci.—

WgpdtczynnoAd wzrostu.

Poniewaz uiektorzy przyrodnicy nie sij bliiej obeznani z gMwnemi rasami
kur, pozytecznem b^dzie przeto podac krdtki ich opis l

). Na zasadzie tego, co

czytatem, oraz sadzac z egzemplarzy, jakie widzialem z roznych cz^sci swiata,

przypuszczam, ze wigkszosd gldwnych ras zostala tez wprowadzona do Anglii,

liczne podrasy tu jednak prawdopodobnie nieznane. Nastgpujsjce rozpatry-

wauie, dotycz^ce poczatku roznych ras oraz charakterystycznych roinic, nie

raa wcale pretensyi do doskonalosci, ale zainteresuje mo£e nieco przyrodnikdw.
0 ile widz§, nie mozna utozyc naturalnej klasyfikacyi ras; ro2ni% si§ one od
siebie w roiiiym stopniu i nie przedstawiaja podrzgdnych sobie czyli subordy-
nowanych cech, na zasadzie ktdrych moinaby je na grupy podzielic. Powstaty
one wszystkie, zdaje si§, niezaleznie i roznemi drogami z pojedynczego typu.

Kaida glowna rasa obejinuje rozmaicie ubarwione pododmiany, z ktdrych wi§k-

szosc moie zachowywac zupetna'czystosc w hodowli; bytoby jednak zbytecznem

takowe opisywac. Rozmaite kury, zaopatrzone w czub pidr zaliczylem jako pod-

rasy do kury polskiej; wqtpi^ atoli bardzo, czy jest to oddziaf naturalny, nacecho-

*) Ton krdtki Synopgis zestawiiem z rdinych zrddel, a mianowicie wed tag ustnie

udzielonych mi wgkazdwek przez Mr. Tegetmeiera. Ten oatatni byt lagkaw przejrzed caly

rozdzial; wobec powszechnie znanego doAwiadczenia jego, mozna mied zupetne zaufanie do
przytoczonych ta faktdw. Mr Tegetmeier pomogi mi takze do otrzymania wgzelkich in-

nych informacyj i egzemplarzy. Mie mogr> omin^d tej okolicznoAci, aby nie podzi^kowad

tei serdecznie Mr. Brentowi za jego niegtrndzon$ pomoc i za liczne darowane mi

egzemplarze.
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wany rzeczywistem powinowactwem i pokrewienstwem. Niemoiliwem jest

prawie unikn^d tego, aby nie nadawad zbyt wielkiej wagi cz^stemu wyst§po-
waniu pewnej rasy; gdyby pewne rasy zagraniczne byty tu w kraju trzymane
w wielkiej ilosci, zostatyby one moze podniesione do rzedu ras gldwnych. Niektdre

rasy posiadaja ceehy nienormalne, t. j. rd£nia si§ pewnemi punktami od wszy-
stkich dzikich ptakdw kurowatych. Z pocz^tku sprdbowatem podziatu na
rasy normalne i nienormalne, rezultat nie okazat si§ atoli wcale zadawalniajacy.

1) Rasa wojownicza. — Mozna j$ uwazad jako typowa ras§, poniewaz
rdzni si$ ona w nieznacznym tylko stopniu od Oallus bankiva lub tez, jakby jsj

wtasciwiej nazwad nalezato, O. ferrugineus. Dzidb mocny; grzebien prosty
i wzniesiony; ostroga dluga i ostra; pidra ggsto przylegaj^ce do ciala, ogon
z normaln% liczb$ 14 pior. Jaja czijsto blado rd^owawo idtte. Usposobienie
nieokietznane i smiale, nawet u kokoszy i kurcz^t. Istnieje niezwykla ilosd
rozmaicie ubarwionych odmian, np. czerwone z czarn% i bruuatn% piersi^, kacz-
koskrzydle („duckwings“), czarne, biale, „piles“ it. d., nawet nogi bywajij
rozmaicie ubarwione.

2) Rasa malajska.—Ciato znacznej wielkosci, glowa, szyja i nogi wy-
dluione; postawa pionowa; ogon maly, nadol pochylony, po wi^kszej cz^sci
z 16 pior utworzony. Grzebien i platy male; platy uszne i twarz — czerwone,
skora zdltawa; pidra g§sto przylegajq; pidrka szyjowe krdtkie, w^zkie, twarde.
Jajka czgsto blado rdiowo zdlte; mlode pozno opierzaja si§. Usposobienia
dosyd dzikiego; wschodniego pochodzenia.

3) Rasa kochinchinska czyli Shangai.—Wielkosd znaczna; pidra skrzy-
det krdtkie, zakrzywione, prawie ukryte w mi^kim puchu; rasa zaledwie zdol-
na do lotu; ogon krdtki, po wi^kszej cz^sci z 16 pior utworzony, u mtodych
saracdw pozno si$ rozwijajacy; nogi g§sto opierzone, ostroga krdtka i gruba,
paznokied srodkowego palca plaski i szeroki, nieraz rozwija si§ palec nadmier-
ny. Skdra zdltawa; grzbien i platy dobrze rozwini§te, czaszka z gl§bok$ bru-
zd^ drodkowq; otwdr potyliczuy prawie trdjksjtny, pionowo wydtuiony; gtos
swoisty. Jaja czerwonawo 2dlte. Usposobienie bardzo spokojne. Pochodze-
nia chinskiego.

4) Rasa Dorking. — Wielkosd znaczna; glowa kr^pa, sciesniona; nogi
z nadmiernym palcem; grzebien dobrze rozwinigty, ksztaltu bardzo rozmaitego,
platy dobrze rozwini^te; barwa upierzenia rdina

;
czaszka pomi^dzy oczodolami

dziwnie szeroka. Pochodzenia angielskiego. Biate kury Dorking mog% byd
uwafcane jako odmienna podrasa, poniewafc przedstawiaja ptaki mniej masywne.

5) Rasa hiszpanska.—Wysokie ptaki, ze wspaniala postawa; stopy dtu-
gie; grzebien prosty, gl^boko pitkowany, ogromnej wielkosci; platy bardzo
silnie rozwini^te, wielkie platy uszne i boki twarzy biate, upierzeuie czarne,
mieni^ce sig barvv^ metaliczno zielona; nie wysiadujsj jai; delikatnej konstytu-
cyi; grzebien cierpi czgsto od zimna. Jaja biate, gladkie. znacznej wielkodci.
Kurczgta pdzno zostaj^ opierzone, ale mlode koguciki okazuja wczesnieswoj
m§zki charakter i piej§ w mlodym wieku. Pochodza z nad brzegow morza Srdd-
ziemnego.

Kury andaluzyjskie mog$ byd uwaiane jako podrasa; maj$ barwij tupko-
wo btgkitn$, a mlode s% dobrze opierzone; niektdrzy pisarze opisuja takze
mniejsz§ krdtkonoga podras§ holenderska, jako odmienn^ ras*.

6) Rasa hamburska. — Wielkosd umiarkowana; grzebien plaski, ku ty-
towi wydtuzony, pokryty wielkij iloscia matych wzniesien; platy umiarkowa-
nych rozmiardw; platy uszne biate; nogi btgkitnawe, cienkie. Nie wysiaduj^
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jaj. Na czaszce s% nieco oddzielone od siebie wierzcholki wst^puj^cych ga-
l§zi kosci raiedzyszczekowych oraz kosci nosowe; przedni brzeg kosci czoto-

wych mniej jest'wgl^biony, nii zwykle.

Istniejij dwie podrasy
:

„migocijca“ („spangled“) kura hamburgska, po-
chodzenia angielskiego, gdzie wierzcholki pidr posiadaj% czarn$ ularnke, oraz

„pr%zkowanau
( Bpencilled“) kura hamburgska pochodzenia holenderskiego,

gdzie ka2de pioro posiada czarne linie poprzeezne, a cialo jest nieeo mniejsze.

Obie te podrasy obejmujq, zlociste i srebrzyste odmianv, jak i niektdre inne

pododmiany. Czarne kury hamburgskie otrzymano prze'z krzy^owanie z rasa

hiszpaiiska.

7) Rasapolska czyli czubata. — Glowa z wielkim zaokr^glonym czubeui

pidr, pomieszezonym na potkulistej wynioslosci kosci czotowych, ktora otaeza

przednia cz§sc mdzgu. Wstepujace gal^zie kosci miedzyszezekowych oraz

wewn^trzne wyrostki nosowe s% bardzo skrdcone. Otwory nosowe wystaj^ce
i pdtksi^zycowe. Dziob krotki. Grzebien nie istnieje lub tez jest maty i pol-

ksi§zycowy; platy albo istniej% lub tez zastepuje je peczek pior. w postaci bro-

dy; nogi tupkowo bl^kitne; riknice ptciowe wyst§puj$ dopiero pdzno w zyciu:

jaj nie wysiaduj$. Istnieje kilka pi^knych odrniau, ktdre pod wzgl^dem ubar-
wienia a nieznaeznie tei i pod innym wzgl^dem rd2ui% si§ pomi^dzy sob%.

Nast§puj%ce podrasy maja ten wspdlny rys, iz posiadaj% mniej lub wi<j-

cej rozwini^ty czub pi6r i ze grzebien, jesli jest obeeny, ma ksztalt p61ksi§4y-

cowy. Czaszka przedstawia prawie te same dziwne cechy budowy, jak u pra-

wdziwej polskiej kury

:

Podrasa (a). Kury sultanskie. — Rasa turecka, podobna do bialych kur
polskich. z wielkim czubem pidr i brod$, z krdtkiemi, dobrze opierzonemi sto-

parni. Ogon ma dodatkowe pidra sierpowate; jaj nie wysiaduj^ ').

Podrasa (b). Kura biala (Ptarmigans). — Muiejsza, z ostatni% blizko

spokrewniona rasa, biala, nogi silnie opierzone. Czub zaostrzony; grzebien

maty, t§po sciety, platy male.

Podrasa (c). Ghoondooks.—Inna rasa turecka dziwnego wygl^du; czarna

i bezogoniasta; p^ezki pidr i broda wielka, nogi opierzone. Wewn^trzne wyrost-

ki obu kosci nosowych stykaj% si§ z sob$ w skutek zupelnego zaniku wstepu-
j^cych galgzi kosci miedzyszezekowych. Widziatem tez pukrewnq, biala bez-

ogonow^ ras§*z Turcyi.

Podrasa (d). Crdve-Coeur. — Rasa francuzka zuacznej wielkosei, zale-

dwie umiejaea latac, z czarnemi krdtkiemi nogami; glowa z czubem pidr; grze-

bien wyci^gniety w dwa ostrza czyli rogi; niekiedy nieco rozgatijziony jak rogi

jelenia; posiada brode i platy, jaja wielkie, usposobienie spokojne *).

Podrasa (e). Rogata kura (horned fowl). — Z malym czubem pidr; grze-

bien wyci^gniety w dwa wielkie ostrza, podtrzymywane przez dwa skostniale

wyrostki.

Podrasa (f). Soudan. - Rasa francuzka umiarkowanej wielkosei; krdtkie

nogi z pi^ciu palcami; skrzydla dobrze rozwiniete; upierzenie bez wyjatku czar-

ne, bialo i slomiano zotto nakrapiane; glowa z czubem pidr i potrojnym, stojfj-

cym grzebieniem; istnieje platy oraz broda *).

*) Najlepszy opis tej podrasy dodaje Miss Watts w The Poultry Yard. 1856, s. 79.

Hzigki uprzejmo&ci Mr. Brenta mogtem zbadad kilka egzemplarzy tej podrasy.

*) Dobry opis tej podrasy, zaopatrzony w rysunki znajduje sig w Journal of

Horticulture.

*) Opis z rysunkami podany jest w Jorn. of Horticulture, 3 czerv.ca 1862, s. 186.

Wedlug niektorych pisarzy grzebieh jest dwuroiny.
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Podrasa (g). Ghielderlands.—Grzebieaia, niema; po nad gtowa wznosi si?

podluzny czub mi?kich aksamitnych pior; nozdrza pdlksi?zycowe; platy dobrze

rozwini?te; nogi opierzone; ubarwienie czarne; z Ameryki Pdhiocnej. Kura-
Breda jest, zdaje si?, blizko spokrewniona z Guelderlands.

8) Kura Bantam.— Pierwotnie pochodzi z Japonii; cechuje j% tylko

nieznaczna wielkosd; postawa dumna i pionowa. Istniej% liczne podrasy, jak

np. kuchinchinska, wojownicza, Sebright-Bantams; posiadaja rozmaicie uksztat-

towane czaszki, ktorych otwdr potyliczny podobny jest do takowego u kury

kochinchiriskiej.

9) Kury bezogonowe.—Majq, one tak zmienne cechy, ze zaledwie zastu-

gujij na miano rasy 1
). Kto zbada kr?gi ogonowe, przekona si?, jak potworn$

jest cata ta rasa.

10) Kury skaczqce. — Charakteryzuje je potworna prawie krdtkosc n6g,

tak ze poruszaja si? raczej przez skakanie niz przez chodzenie; nie grzebia tez

ziemi. Zbadalem odmiane z Burmy, posiadajacaniezwyle uksztaltowana czaszk?.

11) Kury kafferyjskie.—Pospolite w Indyach, piora nieeo k?dzierzawe;

pierwsze lotki i sterowki niezupelne, skdra i okostna czarne.

12) Kury jedwabiste. Pitira jedwabiste, pierwsze lotki i sterowki nie-

zupetne, skdra i okostna czarne; grzebien i platy eiemno-lupkowo-btekitne,

platy uszne z blekitnym odcieniem; nogi grube, cz?sto z nadmiernym palcem.

Wielkosd nieznaczna.

13) Kury czarne—Rasa indyjska; nakrapiane biato i rudawo-czarne,

z czarna skdrsj, i czarnq, okostna; tylko samice posiadaja takie cechy.

Z przegladu powyzszego widzimy, it rozmaite rasy znacznie si? rozniq, po-

mi?dzy sob%, a bylyby one dla nas prawie tak samo zajmuj^ce, jak got?bie, gdy-

bysray posiadali takie same pewne dowody pochodzenia ich od gatunku rodowego.

Wi?kszosc hodowcdw przypuszcza, ze pochodzq, one od kilku pokolen pierwo-

tuych. E. S. Dixon 2
) broni bardzo silnie tego pogl^du, a pewien hodowca

objawia zdanie wprost przeciwne i pyta: „Czy nie widzimy, ze wsz?dzie panuje

dw duch deizmu?“ Znaczna wi?kszos<5 zoologdw, za wyj^tkiem kilku, jak

np. Temmincka, twierdzi, te wszystkie rasy pochodz^ od jednego gatunku; ale

w takich razach autorytet niewielkie ma znaczenie. Hodowcy szukaja we wszy-

stkicli cz?sciach swiata wszelkich mozliwych zrddet form rodowych, zapomina-

j%c o prawach rozmieszczenia geograficznego. Wiedza bardzo dobrze, ze roz-

maite gatunki nawet pod wzgl?dem ubarwienia zachowuj^ czystosc w hodowli,

ale twierdz^, opierajac si?, jak zobaczymy, na slabym bardzo gruncie, te

wi?kszosc ras jest nadzwyczaj stara. Wielkie rdinice pomi?dzy gldwnemi ra-

sami wywarly na nich bardzo silne wrafcenie i pytaja tet z naciskiem: „Czy

rdzDice klimatyczne, lub tez dotycz^ce poiywienia albo sposobu traktowania

mog% wywotad pojawienie si? ptakdw, ktdre r62nityby si? pomi?dzy sob% tak,

jak wspauiale kury hiszpanskie, eleganckie kury Bantam, ci?zkie kochin-

chinskie z ich licznemi wtasciwosciami oraz polskie z wielkim p?czkiem pior

na glowie i wystaj^ca czaszk^? Ale podczas gdy hodowcy przypuszczaja dzia-

Ornamental and Domestic Poultry 1848. *) Idem.

Daieta Karola Darwina.—ZmiennoSi zvrierz^t i roSlin. T. I, 24
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Janie krzyzowania ras rozmaitych, a nawet przeceniaja takowe, nie bior§ dosta-

tecznie pod uwag? prawdopodobiehstwa, iz w ciagu stuleci rodzity si? przy-

padkowo ptaki z nienormalnemi i dziedzieznemi wtasciwosciami.

Przeoczaj^ oni dziaJanie wspdlczynnosci wzrostu, dtugotrwalego uzywa-

nia lub nieuzywania cz?sci i bezposredniego skutku. jaki sprawia przemiana

zywnosci lub klimatu, jakkolwiek co do ostatniego punktu nie znalazlein do-

statecznych dowoddw; i wreszcie, o ile mi wiadomo, przeoczaja oni cafkowicie

wielkie znaezenie nieswiadomego i niemetodycznego doboru, jakkolwiek wia-

domo im, ze ptaki ich posiadaj^ rdznice indywidualne i ze przez wybieranie

najlepszych ptakow mogliby ulepszyd rasy w ciagu kilku pokolen.

Pewien amator pisze 1
): „Fakt, iz kury ab do niedawna zwracaly na sie-

bie malo uwagi ze strony hodowcdw i zostawiane byly tylko do rozporzadzenia

producentom targowym, wskazuje, iz prawie jest nieprawdopodobnem, aby

przy hodowli stosowana byla owa stala i nieustaj^ca uwaga, jaka konieezn$

jest do wywolania u potomkdw dwoch ptakow cech dziedzicznych, nie istnie-

jacych u obojga rodzicdw". Na pierwszy rzut oka wydaje si? to slusznem;

w jednym z nast?pnych rozdziatdw, traktujacych o doborze, przytocze liczne

fakta, dowodz^ce, be nietylko staranny cbdw ale nawet dobdr stosowany byJ

w dawnych juz czasach u plemion zaledwie ucywilizowanych. Co do kury nie

mog? przytoczyc dowoddw bezposrednich, wykazuj^cych stosowanie doboru od

czasdw starozytnych.

Rzymianie jednak w pocz^tkach ery chrzescianskiej hodowali ju£ szesc

lub siedem ras, a Columella „poleca szczegolnie te gatunki jako najlepsze, kt6-

re posiadajq, pi^c palcdw i biale uszy“ ®).

W XV stuleciu znano w Europie i opisano kilka ras, a prawie w tym sa-

mym czasie przytaczano w Chinach siedem gatunkow. Jeszcze bardziej ude-

rzajjjcem jest to, iz na jednej z wysp Filipinskich do dzis dnia nawpdl barba-

rzynscy mieszkancy posiadaj^ szczegdlne miejscowe nazwy dla oznaczenia nie

mniej jak dziewi?ciu podras kury wojowniczej 3
). Azara

,
pisarz z koiica prze-

sztego stulecia, przytacza, iz w wewn?trznych czesciach Ameryki Potudnio-

wej—gdzie niespodziewatem si?, aby kurami ktokolwiek si? zajmowat—hodo-

wana jest rasa o czarnej skdrze i czarnych kosciach, poniewaz uwazaja j^ tarn

jako bardzo plodna, a mi?so jej jako bardzo zdrowe dla osdb cierpifjcych. Ale

kazdy, kto chowal kury, wie, jak trudno jest utrzymac rozmaite rasy w czysto-

sci krwi, jesli nie doklada si? wszelkich starau, aby plcie od siebie oddzielid.

Czy nie moitaa przypuscic, be ci, ktdrzy w dawnych czasach i w nawpdt-

ucywilizowanych krajach starali si? utrzymad czystosd krwi ras swoich i cenili

je dlatego, niszczyli niekiedy mniejsze ptaki, a niekiedy zachowywali najlepsze.

A to jest wszystko, czego si? zada. Nikt nie twierdzi, aby ktokolwiek miat

*) Ferguson, Illustrated Series of Rare and Prize Poultry 1864. Przedmowa s, VI.

*) E. S. Dixon w dziele Ornamental Poultry s. 208 cytuje prac? Columelli.

*) Crawfurd, On the relation of the domest. animals to Civilization. 1860
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niegdys zamiar stworzenia nowej rasy lub te2 ulepszenia dawnej rasy wedlug

pewnej skali. Kogo obchodzily kury, ten pragn^t zapewne wprost otrzymad

i wychowad moiliwie najlepsze ptaki. Ale to okolicznosciowe zachowywanie

najlepszych ptakdw w ciqgu czasu zinodyfikowalo rase z pewnoscisj tak samo,

jak dzis dobor metodyczny, jakkolwiek nie w tak krotkira okresie. Gdyby jedna

osoba na sto lub na tysiac zwracata uwag§ na hodowle ptakdw swoieh, byloby

to dostateczne; albowiem ptaki hodowane w taki sposdb, przewyiszylyby

wkrdtce inne, utworzylyby nowa linig, a linia ta, jak wyjasniono w ostatnim

rozdziale, powi§kszalaby powoli swoje roznice indywidualne i przeobrazilaby

si§ nareszeie w nowfj rase lub podraso. Ale przez pewien czas rasy bytyby tez

zapewne zaniedbywane i pogorszylyby si§; iecz po cz^sci zachowalyby eechy

swoje i pdzniejby zndw weszly w mod§ i zostaly doprowadzone do wyZszej

skali doskonalosci ni2 dawniej, jak to raiato miejsce z kuraiui polskiemi. Gdy-

by jednak jaka rasa zostala zupelnie zaniedbana, wymartaby, jak to si§ stalo

niedawno z jedn^ z polskich podras. Ilekroc razy zjawit si§ w ci^gu ubieglych

wiekdw ptak z jaksjs nieznacznij, nienormaln% wtaseiwoscifj budowy, tylekrod

zostat zapewne zachowany w skutek owego zamilowania do nowosci, ktdre do-

prowadza niektdre osoby w Anglii do hodowania bezogonowych kur, iune znow

osoby w Indyach—do hodowli kur kafferyjskich, apo pewnym czasie kazde ta-

kie nienoriualne zjawisko starannie byloby zachowywane, jako oznaka czysto-

sei i doskonalosci rasy. Na tej bowiern zasadzie rzymianie cenili przed

18 wiekami pi%ty palec oraz bialy plat uszny u kur swoieh.

Jesli wi§c zwazymy okolicznosciowe wyst§powanie nienormalnych, jak-

kolwiek z poczatku nieznacznych tylko cech, moZliwy wplyw przemiany klima-

tu i po^ywienia, wspdlczynnosd wzrostu, przypadkowy powrdt do dawnych

i dawno utraconych cech, jesli zwafcymy dalej krzyiowanie si§ ras, o ile wogdle

istniala wi^cej ni2 jedna rasa, a przedewszystkiem jesli zwaiymy dziatanie doboru

nieswiadomego w ci^gu wielu pokolen, jesli uwzgl^dnimy to wszystko, nie b§-

dziemy widzieli niepokonanych trudnosci w pogl^dzie, it wszystkie rasy po-

chodzq. od jakiejb^dz jednej formy rodowej. Ale czyi moZna wskazac gatunek,

od ktorego miatyby przypuszczalnie wszystkie rasy pochodzic? Gullus bankiva

odpowiada oczywiscie wszelkim wymaganiom. Przytoczylem juz tak bezstronnie,

jak tylko moglem, dowody, przemawiaj%ce na korzysc wielorakiego pochodze-

nia rozmaitych ras; podam obecnie te, ktdre przemawiaja^ za wspdlnem ich po-

chodzeniem od G. bankiva.

PoSytecznem b^dzie opisac przedewszystkiem w krdtkosci wszystkie zua-

ne gatunki rodzaju Gallus. G. Sonneratii nie rozprzestrzenia si§ ai do pdl-

nocnej cz^sci Indyj; wedlug pulkownika Sylcesa l
)
na roznyck wysokoseiach

Ghautsa przedstawia G. Sonneratii dwie rd2ne odmiany, ktdre zaslugujq, nawet

na nazwe gatunkdw. Przez dlugi czas gatunek ten uwaZany byl za pierwotn^

') Froced. ZooL Soo. 1832, p. 151.
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form§ rodowsj, wszystkich naszych ras domowycb, a to dowodzi, ze ogdlna jego
budowa zbliza si§ bardzo do naszej kury pospolitej.

Jego luskowate pidra skladaja si§ poczesci z bardzo swoistych blaszek
rogowych, posiadajijeych trojbarwne prazki poprzeczne. Nie znam zadnego
autentycznego faktu, aby cecha podobna znalezion% byla kiedykolwiek u jakiejs

rasy domowej J
). Gatunek ten rozni sie tez znaeznie od kury pospolitej tem,

ze grzebien jest delikatnie pilkowany, oraz ze glos jest calkiem odmienny.
W Indyacli mozna go latwo krzyiowae z kurami domowemi, a Blyth 2

) wycho-
wal okolo 100 mieszancow; kurczeta te byly jednak nader delikatne i zazwy-
czaj we wczesnym bardzo wieku umieraly. Wychowane, byly absolutnie bez-
ptodne po krzy^owaniu ich pomi^dzy sobq lub tez z jednym z rodzicdw.

W ogrodzie zoologicznym niektore mieszance tego samego pochodze-
nia nie byly tak bezwzglednie bezplodne; Mr. Dixon wraz z M-rem Yarrelem
zbadali szczegolowiej ten przedmiot, a zapewniauo ich, ie z 50 jaj wy-
chowano tylko pi§c lub szesc kurcz^t. Jednakze niektdre z tych kur p61 krwi
skrzyzowane zostaly z jednym z rodzicdw swych, a mianowicie z rasq. Bantam
i wydaty niewielkij ilosc nadzwyczaj slabych kurcz%t. Mr. Dixon otrzyma!
takze kilka tych ptakow i krzyzowat je w rdzuy sposdb, ale wszystkie byly
mniej lub wi§eej nieplodne. Podobne mniej wi^cej doswiadczenia zostaly nie-
dawno przedsi<jwzi§te na wi§ksz^ skalg w ogrodzie zoologicznym, lecz z takim
samym prawie skutkiem

3

). Z 500 jaj, ktore pochodzily z rdznych pierwszych
krzyzowan i mieszancow z G. Smneratii, bankiva i varius wyehowano tylko
12 kurczat; z tych tylko trzy byly produktem mieszaiicdw inter se. Na zasadzie
faktdw tych oraz wyzej wspomnianyeh wyraznyeh rdinic w budowie pomiedzy
kurq, domow% i G. Sonneratii nie moiemy uwazac tego ostatniego gatunku za
form§ rodowij. jakiejb^dz rasy domowej.

Ceylon posiaaa kurg, wlasciw^ wyspie tej, a mianowicie G. Stanleyii.

Gatunek ten, wyjsjwszy ubarwienie, tak jest podobny do kury domowej, ie La-
yard i Kellaert *), jak mi doniesli, wzigliby go byli za jcdna z form rodowych,
gdyby nie posiad&t tak odmienuego gtosu. Ptak ten, podobnie jak G. Sonneratii,
parzy si§ latwo z domowemi kurami i odwiedza nawet odosobnione folwarki,
krzy2uj$c sig tam. Dwa otrzymane tym sposobem mieszance, kogut i kura,
okazaly si§ wedlug Mr. Mitforda calkiem nieplodnemi. Oba odziedziczyly
swoisty glos kury Stanleya. Wedlug wszelkiego prawdopodobiehstwa i tego
gatunku nie nale^y uwazac za pierwotn^ formg rodow% kury domowej.

Jawa oraz wyspy le^ee na wschdd od niej az do Flores zamieszkate s$
przez G. varius (s. furcatus), ktdry rdzni si§ tylu cechami (zielone upierzeuie,

grzebien niepilkowany i pojedynczy plat srodkowy), ie nikt nie uwaia go za
form <2 rodowa zadnej z ras naszych.' Wszelako Mr’. Crawfurd 5

)
donosi mi, ze

mieszance z koguta G. varius i kury pospolitej cz^sto bywaj% wychowywane
i trzymane dla wielkiej ich pi^knosci; sa jednak bez wyj%tku nieplodne. Lecz
nie stosuje sig to do niektdrych, wyhodowanych w ogrodzie zoologicznym.
Przez pewien czas uwazano te mieszance za gatunkowo rozne i nazwano je

*) Zbadalem pi6ra kilka mieszancow, wychowanych w ogrodzie zoologicznym z sam-

ca G. Sonneratii i czerwonej kury wojowniczej; przedstawiaty one cechy pior G. Sonnera-

tii, tylko blaszki nagowe byly mniejszo znaeznie.

*) P. doskouaty list Blytha, o kurach Indyj; w Gardeners Chronicle 1851, s. 619.

*) S. J. Salter w Nat. Hist. Eewiew, April 1863, p. 276.

*) p. tei Layarda artykul w Annals and Mag. of nat. Hist. vol. XIV, 2 ser., p. 62.

5
J Crawfurd, Descriptive Diction, of the Iud. Islands, 1856, p. 113.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowskl



- 189 -

G. aencus. Mr. Blyth i inni sa zdania, ze i G. Temminckii i
),

(ktorego histo-

rva nie jest znana) jest podobnym mieszancem. Sir J. Brooke przyslal mi kilka

skorek kur domowych z Borneo, a u jednej z nich znajdowaly si?, jak zauwa-

zyl Mr. Tegetmeier, na ogonie poprzeczne bl?kitne przepaski, podobne do tych,

jakie widzial ua pidraeh^igonowych u mieszancow G. varius, wyhodowanych

w ogrodzie zoologieznym. Fakt ten zdaje si? wskazywae na to, ii na niektore

kury z Borneo w malyrn stopniu wptyn?lo krzyzowanie z G. varius
;
wszelako,

byd moze, wypadek ten moinaby objasnid przez zmiennosd analogiczna. Mog?
si? jeszcze powotac na G. giganteus, ktory tak cz?sto przytaczany bywa jako

dziki gatunek w dzielach, traktuj%cych o kurach; jednakze Marsden *) mowi

o nim jako o rasie oswojonej. a egzemplarz w muzeum brytanskiem ma oezy-

wiscie wygl^d odmiany domowej.
Ostatni gatunek, o ktorym wspomnied nalezy, a mianowicie G. hankiva,

ma daleko szersze rozmieszczenie geograficzne, niz trzy poprzednie gatunki.

Zamieszkuje on Indye pdlnocne, na zachod az do Sinde, a na Himalajach wzno-

si si? az do wysokosci 400 stdp. Zamieszkuje Burm?, pdlwysep malajski,

kraje indo-chiuskie, Filipiny, archipeiag Malajski ua wschdd az do Timor.

W stanie dzikim gatunek jest bardzo zmienny. Mr. Blyth donosi mi, ze egzem-

plarze sprowadzone z okolie Himalajow, tak kogut jak i kura, s$ nieco jasniej

ubarwione, anizeli egzemplarze z innych cz?sci Indyj, gdy tymczasem osobniki

z pdtwyspu Malajskiego i z Jawy sfj zywiej ubarwione niz ptaici indyjskie.

Widzialem egzemplarze z tych krajdw, a rdznica w ubarwieniu pi6r data si?

latwo wykazac. Kury malajskie posiadaty na piersi i szyi odcien bardziej ro-

zowy, niz kury indyjskie; koguty zas malajskie posiadaiy zwykle czerwouy

plat uszny zamiast bialego, jak indyjskie. Lecz Mr. Blyth widzial egzemplarz

indyjski bez bialego plata usznego; u indyjskiego nogi sij olowiano-bl?kitne,

gdy tymczasem u malajskich egzemplarzy i jawauskich posiadaja one sklonnosc

do przyjmowania barwy zdltej. U pierwszych podym jest, wedlug Mr. Blytha,

dziwnie zmienny co do dtugosci swej. Wedlug Temmincka 3
)
egzemplarze

z Timor, jako rasa lokalna, rdzni$ si? od jawanskich.

Te rozmaite dzikie odmiany nie s§ jeszcze aZ dot^d uwazane jako rdzne

gatunki; gdyby to si? jednak raialo stac w przyszlosci, co nie jest niemozliwem.

okolicznosd ta nie inialaby Zadnego znaczenia dla kwestyi poehodzenia i rd-

znic naszych ras domowych. Dziki G. hankiva najbarazej jest zblizony do

czerwonego koguta wojowniczego o czarnej piersi, tak pod wzgl?dem ubarwie-

nia jako teZ i pod wszelkiemi innemi wzgl?dami, tylko Ze jest mniejszy i ogou

trzyraa bardziej poziomo; al6 sposdb trzymania ogona bardzo jest zmienny

u wielu naszych ras. Albowiem, jak mi donosi Mr. Brent, ogon bardzo nizko

spada u rasy malajskiej, u wojowniczego zas koguta i niektdrych innych ras

jest on wzniesiony. Istnieje jeszcze inna rdZnica, a mianowicie wedlug

Mr. Blytha u G. hankiva piorka szyjowe po wyliuieniu w ciagu dwdch lub

trzech miesi?cy nie zostajij zast^pione przez inne pidrka podobne, jak u naszych

kur domowych, lecz przez krdtkie, czarnawe piora 4
). Mr. Brent zas zauwa-

zyl, ze te czarne pidra u dzikich ptakdw pozostajq jeszcze po rozwoju spodniGh

>) G. R. Gray, w Proced. Zool. Soc. 1849, p. 62.

*) Dixon w Poultry Book, s. 176. Zaden ornitolog nie uwaza obecnie tego ptaka

za oddzielny gatunek.

•) Coup d’oeil general eur l’Inde Archipfilagique. T. Ill (1849) p. 177, p. tez Blyth

w Indian Sporting Review, vol. V. p. 5, 1856.

*) Blyth w Annals and Mag. of nat. Hist. 2 ser., vol. I, 1848 p. 455.
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pidrek, a u ptaka domowego zjawiaj% si§ jednoczesnie z niemi, tak ze jedyna

roznica polega na tem, iz spodnie piurka u dzikiego ptaka wolniej bywaj$ za-

stgpowane, anizeli u oswoj onego. Poniewaz zas wiadoino, ze zycie w niewoli

wywiera niekiedy wptyw na upierzenie samea, uie rao£na nadawac zbyt wiel-

kiej wagi tej nieznaeznej rdznicy. Wainym jest fakt, iz gtos tak koguta jak

i kwoki G. bankiva podobny jest bardzo do gtosu koguta i kury domowej, jak

to zauwazyt Blyth i inni. Lecz ostatni ton przy pianiu u dzikiego koguta bywa
nieco krdtszy. Kap. Hutton, znany z badan swoich nad history^ naturalnq,

Indyj, donosi mi, ie widziat niektore kury ze skrzyzowania dzikiego gatunku

i chiriskich Bantams; te skrzyiowane kury parzyty si§ z kurami Bantams i rnno-

zyty si§, lecz niestety nie krzyzowaty sie pomi^dzy sobq. Kap. Hutton wy-
chowat mtode z jaj G. bankiva, a te byty wprawdzie z poczatku bardzo dzikie,

pozniej jednak tak si§ oswoity, ie za nim biegaly. Nie udato mu sie doprowa-
dzic je do dojrzatego wieku; zauwazyt wszak^e, ie „zaden dziki ptak kurowaty

nie udaje si§ dobrze, karmiony twardem ziarnem“. Mr. Blyth uwazat takze za

bardzo trudnsj hodowl§ G. bankiva w niewoli. Na Filipinach udaje si§ to za-

pewne lepiej tuziemcom, albowiem hoduja dzikie koguty do walki z domowemi
kogutauii wojowniczemi J

). Sir W. Elliot donosi mi, ze kury tuziemnej rasy

domowej w Pegu, nie mogij bye odroznione od kur dzikich G. bankiva, a tu-

ziemey chwytaja zawsze dzikie koguty w taki sposob, ze bior% koguty dornowe,

aby walczyty w lasach z dzikiemi 2
). Mr. Crawfard zauwazyl, ze etymologia

wskazuje, iz ptak ten zostat po raz pierwszy oswojony przez raalajczykdw

i japonezykow. Jest to takze dziwny fakt, jak mie zapewnit Mr. Blyth, iz dzi-

kie egzemplarze G. bankiva, pochodzace z krajdw na wschdd od zatoki Ben-

galskiej, daleko latwiej bywaja oswajane niz egzemplarze z Indyj. Fakt ten

nie jest bez paraleli; albowiem jak juz Humboldt dawno byt zauwazyl, ten sam
gatunek okazuje niekiedy w jednym kraju daleko wigeej sktonnosci do oswoje-

nia niz w innym. Przypuscmy, ze G. bankiva zostat oswojony przez Malajczy-

kdw i pdzniej sprowadzony byl do Indyj, a zrozumiemy spostrzezenie, zakornu-

nikowane mi przez Mr. Blytha, a mianowicie, iz kury domowe w Indyach nie

sjj bardziej podobne do dzkich G. bankiva niz kury europejskie.

Na zasadzie wielkiego podobienstwa pomi^dzy G. bankiva i kur% wojo-

wnicza w ubarwieniu, ogolnej bndowie, a szczegdlniej w gtosie, na zasadzie

ptodnosci obu form przy krzyiowaniu, o ile takowa zostata zbadana, na zasa-

dzie moznosci oswoj enia dzikiego gatunku, oraz zmiennosci tego ostatniego

w stanie dzikim, mozemy go uwazad przypuszczalnie jako form§ rodowq; naj-

bardziej typowej rasy domowej, a mianowicie kury wojowniczej. Jest to fakt

godny zaznaezenia, ze prawie wszyscy przyrodnicy w Indyach, a mianowicie:

Sir W. Elliot, S. N. Ward, Layard, J. C. Jerdon i Blyth, dobrze obznajmieni

z G. bankiva, przypuszczajq,, ze to jest wtasnie przodek wi^kszosci lub

wszystkich naszyeh ras domowych. Ale nawet gdy przypuscimy, ie G. ban-

kiva stanowi przodka rodowego rasy wojowniczej, czy nie moinaby przy-

j^d, ii inne dzikie gatunki byty przodkami innych ras domowych i ie ga-

i) Crawford, Descr. Diet, of the Ind. 1st. 1856, p. 112.

*) Jak slyszatem od Mr. Blytha w Burmie krzyiuj* si« stale dzikie i oswojone

kury i ztijd widai tam formy przejSciowe, nieprawidlowe.

») 1. cit. s. 118.
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tunki te, jakkolwiek nieznane, istnieja jeszcze w jakiins kraju lub tez wygin^ly?

Jednakze wymieranie wielu gatunkow kur jest hypotez% nieprawdopodob%, po-

niewaz widzimy, te cztery znane gatunki nie wygin^ty w okolicach wschodu,

najdluzej i najggsciej zaludnionych. W rzeezywistosci nie istnieje zaden ptak

domowy, ktdrego dzikie formy rodowe nie bylyby nieznane lub wymarlyby.

Dla odkrycia nowych lub dawnyeh gatunkow rodzaju kury, nie potrzeba

rozgladac sig po calej ziemi, jak to czynia cz§sto hodowcy; wi^ksze ptaki kuro-

wate, jak Blyth J
)
zauwazyl, posiadaja w ogdle ograniczone rozmieszczenie.

Widzimy to wyraznie w Indyaeh, gdzie rodzaj kury
(
GaRus

)
zamieszkuje pod-

u6i& Himalajow, wyzej zas zast^puje go GaUophasis, a jeszcze wyiej bazant

(.Fhasianus). Australia ze swemi wyspami, jako ojczyzna nieznanych gatuu-

k<5w tego rodzaju, musi ztad byd wvkluczona. Jest to tak samo nieprawdopo-

dobnem, aby kura (Gallus) miala zamieszkiwac Ameryk§ poludniowq *), jak to,

aby kolibr raial byd znalezionym ua starym l^dzie. Sadzac z charakteru innych

kurowatych ptakow Afryki, nieprawdopodobnem jest, aby kura byia rodzajem

afrykanskim. Nie potrzebujemy tez ogladad si§ na zachodnie cz^sci Azyi, al-

bowiem Blyth i Orawfurd, ktdrzy poswi^cili temu przedmiotowi uwag§ swoja,

w^tpi%, azeby kura istniata kiedykolwiek w dzikim stanie nawet nie dalej jak

na zachodzie Persyi. Jakkolwiek dawniejsi pisarze greccy mdwi$ o kurze, jako

o ptaku perskim, tem niemniej wskazuje to tylko kierunek importu.

Azeby wykryd nieznane gatunki, musimy rozpatrzed Indye, Indochiny,

oraz polnocne cz^sci archipelagu Malajskiego. Najprawdopodobniejszy kraj

jest to potudniowa cz§sd Chin; jednakze Mr. Blyth donosi mi, 4e skorki juz

przez bardzo dlugi czas eksportowane byly z Chin i ze ptaki zywe bardzo po-

*) Gardener’s Chronicle, 1851, p. 619.

*) Radzitem si? w tej kwestyi z doskonatym antorytetem Mr. Sclater, a twierdzi

on, ze nie wyrazitem si? przesadnie Wiem dobrze o tem, ze dawniejszy pisarz, Acosta,

mowi o kurach, ktore podobno zamieszkiwaly Ameryk? potudniow?, za czasdw odkrycia

jej, a okolo 1795 r. Olivier de Serres wspomina o dzikich kurach w lasach Gujany; byty to

prawdopodobnie ptaki zdziczate. Dr. Daniell powiada mi, ie s?dzi, it kury zdziczaly na

zachodnim brzegu Afryki rownikowej; jednakze nie s? to zapewne kury wtaiciwe, lecz

tylko karowate rodzaju Phasidus. Stary podrbinik Barbut powiada, it kury w Guinei nie

s% miejscowe. Kap. W. Allen (Narrative of Niger Expedition, 1848, vol. II, p. 42) opisuje

dzikie kury na Ilha dos Kolias, wyspie w poblizu 8-go Tomasza, na zachodnim brzegu

Afryki. Tuziemcy powiedzieli mu, le ptaki te uciekly z okr?tu, ktory przybil do brzegu

w blizko&ci przed wielu laty; byty one bardzo dzikie i posiadaiy „glos calkiem r6zny od

glosu kury domowej"; wygtyd ich byl takze niaco odmieniony. Pomimo zatem przypuszczeh

krajowcbw dosyi jest w?tpliwem, aby ptaki te byly rzeczywiScie kurami. Pewnem jest, ie

kura zdziczala na kilku wyspach. Mr. Fry, kompetentny s?dzia, donosi listownie Layar-

dutm, ie kury zdziczale na wyspie Wniebowst?pienia „powr6cify prawie wszystkie do pier-

wotnego swego ubarwienia, czerwonej i czarnej barwy kogutbw, oraz surowo szarej barwy
kur*. Niestety, nie znamy jednak ubarwienia kur, kt6re tarn wyl?dowa!y. Na wyspach

Nikobarskich zdziczaly kury (Blyth, Indian Field, 1858, p. 62) podobnie tei na Ladronach

(Ansona Podrfit). Kury znalezione na wyspach Pellew uwaza si? za zdziczate (Crawfurd);

wreszcie zdziczaly tei one podobno na Nowcj Zelandyi; nie wiem atoli czy to prawda.
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wszechnie trzymane bywaj^ w klatkach, tak ie zapewne znanym bye musial

jakis krajowy gatunek kury. Mr. Birch w muzeum brytanskiem przetozyt mi
pewne miejsca z eneyklopedyi chinskiej, ogloszonej wprawdzie w r. 1609, leez

skompilowanej zjeszcze starszyeh dokumentow. W dziele tem powiedziano,
iz kury s% wytworami zachodu i na wschdd (t. j. do Chin) wprowadzone
byiy za czasdw dynastyi z r. 1400 przed Nar. Chr.

Cokolwiekb^dz pomyslimy sobie o tej dawnej daeie, faktem jest w kaz-

dyra razie, iz indochihskie i iudyjskie okolice byiy niegdys uwaiane przez chin-

czykdw za ojczyzn? kury domowej. Wobec rdznych tych okolicznosci, chcac

wykryc niegdys oswojone lecz obecnie w dzikim stanie nieznane gatunki, mu-
simy zwrdcic oko nasze na obecne metropolie rodzaju, amianowicie—potudnio-

wo-wschodnie cz?sci Azyi, a najdoswiadezensi ornitologowie nie uwazaja tego

za prawdopodobne, aby takie gatunki miafy bye jeszcze kiedys odkryte.

Badajac, czy rasy doraowe pochodz^ od jednego gatunku, mianowicie

G. bankiva, czy tez od wielu, niepowinnismy zupelnie negowac kwestyi ptodno-

sci, jakkolwiek nie naleSy tez jej przeceniac. Wi?kszosc naszyeh ras domo-
wych byla czesto krzyiowana, a mieszauce ich bardzo byiy rozprzestrzenione,

tak ze gdyby byiy one w raaiym choc stopniu nieplodne, wykrytoby to z pewno-
scia. Z drugiej strony cztery znane gatunki kury przy wzajemnem krzyzo-

waniu lub tez wyj^wszy G. bankiva
,
przy krzySowaniu z kur$ domowq produ-

j% niepiodne potomstwo.

Co do kur, nie posiadamy tak dobrych dowoddw, jak co do got?bi, ii wszy-

stkie rasy ich pochodzq. od jednej pierwotnej formy rodowej. W obu wypad-

kach trzeba do pewnego stopnia uwzgl?dnic piodnosc; w obu nieprawdopodo-

bnem jest, aby czlowiekowi udato si? w dawnych czasach caikowicie oswoic

kilka przypuszczalnych gatunkdw, z ktdrych wi?kszosc w pordwnaniu z natu-

ralnemi ich krewnemi bardzo byia nienormalna, przyezem wi?kszosd ich albo

jest nieznana lub tez wygin?la, gdy tymezasem formy rodowe zadnych prawie

innych ptakow domowych nie zatraciiy si?. Szukaj^c przypuszczalnych form

rodowych rozmaitych ras goi?bi, bylismy w stanie ograniezye si? na gatunkach,

ktdre posiadaiy swoiste obyczaje zycia, przeeiwnie zas w obyczajach iycia kur

nie ma nic takiego, co roSniloby si? w sposdb okreslony od 2yciowych oby-

czajdw innych ptakdw kurowatych.

Przy goi?biach wykazatem, ze ptaki czystej krwi kazdej rasy oraz krzy-

zowane potomstwo okreslonych ras, podobne s$ cz?sto do dzikiego got?bia

skalnego w ogdlnem ubarwieniu oraz we wszelkiin rysunku charakterystycznym,

lub te2 powracajfj do niego. U kur spotykamy si? z faktami podobnej natury,

ktdre nie jednak tak silnie wyrazone i ktore zaraz rozpatrzymy.

Atawizm i przemiany analogiczne. Czystej krwi kury wojownicze, ma-

lajskie, kochinchiiiskie, dorking, bantams a takze, jak slyszalem od Mr. Teget-

meiera, kury jedwabiste, spotyka si? cz?sto lub niekiedy z upierzeniem, ktdre

jest prawie identyezne z upierzeniem dzikiego G. bankiva. Jest to fakt godny

uwagi, jesli zwazymy, ze rasa ta nalezy do najbardziej okreslonych. Tak ubar-
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wione kury zwane sa przez amatorow czarno-piersiowe ezerwone. Kury ham-

burgskie posiadajsj, wlasciwie bardzo rozne upierzenie; tem niemniej jednak, jak

mi donosi Mr. Tegetmeier „nader trudno jest wyhodowac koguty ztocistej od-

miany, majace sktonnosc do otrzymywauia czarnej piersi iczerwonego grzbietu“.

Koguty biatych bantam i biatych koehinchinskieh, gdy dojrzewaja, otrzymuj%

cz^sto zoltawa barw§ szafranu, a dlugie tuskowate pidra szyjowe czarnych ko-

gutdw bantam J

) w drugim Jub trzecim wiekn zycia staja sie nieraz rdzawe.

Te ostatnie koguty bantam otrzymuj^ „niekiedy po wylinieniu, miedziane

ubarwienie skrzydel lub ezerwone topatek". Widzimy wiec w rozmaityeh

wypadkach tych oczywiste dazenie do powrotu do barwy O. barikiva i to za

zycia pojedynezego ptaka. U kur polskich, hiszpahskich, prazkowanych ham-
burgskich, oraz u niektdrych innyeh nie tak pospolitych ras, nigdy nie stysza-

tem o tem, aby zjawit si$ czerwony ptak z czarn% piersi%.

Maj^c wprawe w parzeniu gotebi, zrobitem nastepujijee prdby krzy-

zowan. Najprzod zabitem wszystkie swoje kury, innyeh zas nie byto w po-

blizu domu mego, nast^pnie sprowadziiem sobie, dzi^ki pomocy Mr. Tegetme-

iera, czarnego hiszpahskie'go koguta pierwszorz^dnego, oraz kury nastgpuj^eych

ras czystej krwi: biatej wojowniczej, biatej kochinchinskiej, srebrzystej polskiej,

srebrzystej hamburgskiej.srebrzystopr^zkowanej hamburgskiej.oraz biatej jedwa-

bistej. U zadnej z tych ras nie ma sladu barwy rozowej, nie styszatem tez ni-

gdy o wyst^powaniu u nich w czystej hodowli pidr czerwonych, pomimo, iz

zjawianie si$ ich u biatych kur wojowniezyeh i biatych koehinchinskieh nie

bytoby nieprawdopodobnem.

Z pomigdzy wielu kur, wychowanych z powyzszyeh szesciu krzyiowah,

wigkszosc posiadata czarny puch, jako tez czarne pierwsze upierzenie. Niektdre

byty biate, a bardzo nieliezne czarno i biato nakrapiane. Z jedenastu miesza-

nych jaj, pochodzqcych z biatych kur wojowniezyeh i koehinchinskieh oraz

czarnego koguta hiszpanskiego, siedem kur byto biatych, a tylko cztery czarne.

Wspominam o faktach tych, aby wynazac, t.e biate upierzenie bywascisle dzie-

dzieznem oraz ze zdanie, jakby samiec wywierat przewazaj%cy wptyw na ubar-

wienie potomstwa, nie zawsze jest stuszne.

Kurczeta wylggaty si§ na wiosn§, a w drugiej potowie sierpnia niektore

z mtodych kogueikow zacz<jty ulegac zmianom, ktore u kilku osobnikdw wzro-

sty w ci$gu nastgpnych lat. Tak np. mtody kogueik, pochodzacy ze srebrzy-

stej kury polskiej, posiadat pierwsze upierzenie w§glisto czarne i taezyt w swo-

im grzebieniu, czubie pidr, ptatach i brodzie cechy obojga rodziedw. Gdy zas

miat dwa lata wieku, lotki drugiego rz^du powi^kszyty si§ i otrzymaty biala

barw$, a podezas gdy u G. bankiva pidrka tuskowate (hackles) sa ezerwone,

u tego ptaka byty one wzdtuz stosiuy zielonawo czarne, z brunatno czarnym

wtjzkim brzezkiem, ta zas znow z szerokim bladym 2dtto brunatuym brzegiem,

tak ze ogdlny wylad upierzenia zamiast czarnego byt blady. W tym wypadku

>) Hewitt, The Poultry Book, by W. B. Tegetmeier 1866, p. 248.

Dziela Karola Darwina.—ZmiennoW zwierz^t i roilin. T I. 26
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z wiekiem nastapita wielka przemiana, lecz nie powrot do czerwonego ubar-

wienia G. bankiva.

Kogut z prawidtowym rdzowym grzebieniem, ktory pochodzit od srebrzy-

sto lsniycej lub pryikowanej kury hamburgskiej, by! takze poczatkowo catkiem

czarny, leez w ciagu niespetna roku tuskowate piorka (haekles) szyjowe, jak

w ostatnim wypadku, zbielaty, podczas gdy piora paehwinowe przybraly wy-

razne, rdZowo zdtte ubarwienie. Widzimy tu pierwszy symptomat atawizmu; to

samo zdarzyto sig jeszeze z kilku ionemi mtodemi kogueikami, czego juz jednak

nie dotkng. Pewien hodowca donosi *), ie skrzyzowat dwie srebrzysto pryZko-

wane kury hamburgskie z kogutem hiszpanskim i wychowat pewny ilosc kur-

czyt, ktore byty wszystkie czarne, pomigdzy ktdremi zas koguty posiadaty zto-

eiste, kury zas brunatne pidrka tuskowate (hackles), tak Ze i w tym wypadku

wyraznem byto dyZenie do powrotu.

Dwa mtode koguciki z mojej biatej kury wojowniczej byty naprzdd snie-

Zno-biate; z tycb jeden otrzymat pozniej blado pomaranczowe pidrka tusko-

wate, glownie w pachwinach, drugi zas — bardzo liczne pigkne pomaranczowo

czerwone pidrka na szyi, w pachwinach i na pokrywach skrzydet. Posiadamy

tu wigc znowu jeszeze wyrazniejszy, jakkolwiek czgsciowy tylko, powidt do

ubarwienia G. bankiva.

Ten drugi kogut byt rzeczywiscie ubarwiony jak maty wojowuiczy „PiIe“.

Jak mi donosi Mr. Tegetmeier, rasg tg mozna otrzymac przez krzyZowanie wo-

jowniczego koguta czerwonego o czarnej piersi z biaty kury wojowuiczy,

a utworzona w ten sposdb podrasa „Pile“ moze sig pdzniej doskonale rozmna-

Zae. Mamy zatem przed soby dziwny fakt, ze btyszczycy, czarny kogut hi-

szpanski oraz czerwony wojowniezy o czarnej piersi po skrzyZowaniu z biata

kury wojowniezy produkujy potomstwo tego samego ubarwienia.

Wychowatem kilka ptakow z biatej kury jedwabistej i koguta hiszpan-

skiego. Wszystkie byty czarne jak w'ggiel i zdradzaty wyraznie pochodzenie

swoje tern, Ze posiadaty czarnawv grzebien i kosci. Zaden nie odziedziczyt

tak zw. pidr jedwabistych, a nieodziedziczauie tej cechy inni ju4 byli zauwa-

Zyli. Kury wahaty sig w upierzeniu swojem. Gdy mtode koguciki podrosty,

jeden z nich otrzymat zdttawo biate piorka szyjowe i stat sig przez to podo-

bnym w wysokim stopniu do mieszanedw z kury hamburgskiej. Drugi stat sig

ptakiem bardzo okazatym i to w takim stopniu, ze jeden z przyjaciot moich za-

chowat go i kazat pdzniej wypehad, jako pigkny okaz. Gdy dumnie sig prze-

chadzat, podobny byt bardzo do dzikiego G. bankiva
,
tylko czerwone pidra

jego byty nieco ciemniejsze. Przy bliZszem jednak rozpatrzeniu okazata sig zna-

czna rdznica; a mianowicie lotki pierwszego i drugiego rzgdu posiadaty brzegi

zielonawo czarne, zamiast brunatnych lub czerwonych, jak u G. bankiva-, prgga

wzdluz grzbietu, pokrytegociemnozielonemi pidrami bytatez szerszy, a grzebien

byt czarnawy. Pod wszelkiemi innemi wzglgdami, nawet w szczegdtach upie-

l
) Journal of Horticulture, 14 St. 1862, p. 326.
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rzenia, istniato najscislejsze podobiehstwo. Byt to w ogdle bardzo ciekawy

widok pordwnac ptaka tego naprzdd z G. barikiva, pdzniej z jego ojcem, btysz-

czacyrn zielono czarnym koguteui hiszpanskim oraz z matk%, biata kura jedwa-

bist%. Ten wypadek atawizmu jest tem dziwniejszy, ii co do kur hiszpahskich

wiadomo oddawna, ze zachowujq, one czystosc rasy swej i nie znany jest zaden

przyktad, aby produkowaty piora czerwone.

Kura jedwabista zachowuje takze czystosc w hodowli i uwazana jest za

stara ras§; albowiem Aldrovandi wspomina przed r. 1600 prawdopodobnie o tej

rasie i opisuje ja, jako pokryta welna. Posiada ona liczne cechy tak swoiste,

ze uiektdrzy pisarze uwazaja jfj, jako gatunkowo rozna; lecz jak widzimy, skrzy-

zowana z kogutem hiszpanskim, wydaje ona potomstwo, bardzo podobne do

dzikiego G. bankiva.

Mr. Tegetmeier by! tyle iaskaw i na tnoj§ prosb§ powtorzyt krzyzowanie

pomiedzy kogutem hiszpanskim i kur% jedwabistq; doszedl do podobnych re-

zultatdw; albowiem otrzymat oprocz czarnej kury siedem kogutow, z ktdrych

wszystkie posiadaty ciemne upierzenie data i mniej lub wi^cej pomaran-

czowo czerwone piorka tuskowatc. Nastopnego roku skrzyzowat on czar-

nq. kur§ z jednym z jej braci i wychowal trzy mtode koguty, ktdre byty wszy-

stkie ubarwione jak ich ojciec oraz kur§ biato i czarno plamistq.

Kury z szesciu wyzej opisanych krzyzowah w bardzo malym stepniu oka-

zywaly sktonnosc atawistycznq, do brunatno plamistego upierzenia samicy

G. bankiva. Jednakze jedna z biatych kochinchihskich kur, z poczqtku czarna

jak w^giel stala si§ lekko brunatnq lub rdzawq. Liczne kury, kthre przez dtugi

czas byty biale jak snieg, gdy zestarzaty si§, otrzymaty kilka czarnych pi6r.

Jedna z biatych wojowniczych kur, ktdra przez dtugi czas byta catkiem

czarna lub lsniqco zielona, otrzymata w drugim roku zycia kilka lotek pierw-

szego rz§du szaro biatych, a liczne pidra na ciele jej otrzymaty symetryczne

biate ubarwienie na wierzchotkach lub tet praiki. Sqdzitem, ze niektdre

kurcz^ta, dopdki jeszcze byty okryte puchera, zachowywaty pra2ki podtuz-

ne, tak pospolite u innycli ptakdw kurowatyeh. Ale nie zauwafcytem tego

w zadnym wypadku; tylko dwa czy trzy osobniki byty czerwono brunatne

dokota gtowy.

Na nieszcz^scie stracitem wszystkie prawie biate kurcz^ta z pierwszych

krzyzowah, tak ze u wnukdw przewazata barwa czarna. Rd2nity si§ jednak

bardzo poraigdzy sobq ubarwieniem: niektdre byty rdzawe, inne plamiste apewne

czarn&we kurczg posiadato swoiste, brunatno plamiste i pr^gowane piora.

Przytocze tu jeszczc kilka faktow, pozostajacych w zwiqzku z atawizmem

i z prawem przemiany analogicznej. Jak powiedziatem w poprzednim rozdzia-

le, prawo to gtosi, ze odmiany jednego gatunku nasladujq czgsto rdzne lecz po-

krewne gatunki, a fakt ten objasniam sobie zasada, ze pokrewne gatunki pocho-

dza od jednej formy pierwotnej. Jak zauwazyli Mr. Hewitt i Mr. R. Orton,

biala kura jedwabista z czarnq skdrq i czarnemi koscmi ulega degeneracyi

w naszym klimacie t. j. powraca do zwyktego ubarwienia kury pospolitej, na-
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wet gdy starannie przeszkadzamy wszelkiemu krzyzowaniu. W Niemczech *)

zauwazono rdwniez, ze ulega zwyrodnieniu pewaa okreslona rasa z czarnemi

kosemi i ezarnem nie jedwabistem upierzenieiu.

Mr. Tegetmeier donosi mi, ze przy krzyzowaniu rozmaitych ras cz^sto by-

waj% produkowane knrcz^ta. ktorych piora posiadaja w^zkie, poprzeezne, ciem-

ne linie czyli prazki. Mozna to sobie po czesci wyjasnic przez bezposredni po-

wrot do formy rodowej G. banlciva-, albowiem ptak ten posiada cala gdrnq,

cz$sc upierzenia swego delikatnie eiemno—lub czerwonawo-brunatno-plamist^,

przyczem plamki poczgsci i nieznacznie uszeregowane sa w linie poprzeezne.

Lecz sklonnosc do pr^zkowatosci bywa jeszcze zapewne wzmacniana przez pra-

wo przemiany analogicznej; albowiem kury kilku gatunkdw Gallus s$ wyra-

zniej prqikowane, a kury wielu ptakow kurowatych, nalezacych do innych ro-

dzajdw, jak np. kuropatwa, posiadaja pr^zkowane piora. Mr. Tegetmeier zau-

waiyt tez, Ze pomimo, iz u golgbi domowych wyst^puje tak wielka rdznorod-

nosc barw, nie widzimy jednak nigdy ani pr%zkowanych, ani migocijcych pidr,

a na zasadzie prawa zmiennosei analogicznej, fakt ten jest zrozumialym, ponie-

waz ani dziki gol^b skalny, ani zaden inny blizko spokrewniony gatunek nie

posiada pidr takich. Czgste wystepowanie prazkowatosci u kur skrzyZowa-

nych objasnia sig prawdopodobnie przez istnienie tak zw. podrasy kukulczej

u ras: wojowniczej, polskiej, dorking, kochinchinskiej, andaluzyjskiej i bantam.

Upierzenie tych ptakow jest tupkowo btgkitne, kazde pidra posiada ciemne pr%z-

ki poprzeezne, tak ze do pewnego stopnia podobne jest do upierzenia kukulki.

Jesli zwazymy. Ze samiee Zadnego gatunku kur (Gallus) nie posiada pr%-

iek, przyznamy, Ze jest to fakt szczegdlny, iz upierzenie podobne do kukuteze-

go, cz^sto przenoszone bywa na samca, szczegdlniej u kury kukulki-dorking,

a fakt ten jest tern szczegdlniejszy, iz u zlocisto i srebrzysto pnjzkowanych

kur hamburgskich, gdzie prazkowanie jest charakterystycznem, samiee wcale

prawie nie jest prqzkowany, a ten rodzaj upierzenia ogranicza si§ tylko

do samicy.

Inny przyklad zmiennosei analogicznej polega na wyst§powaniu migo-

c^cych podras u kur hamburgskich, polskich, malajskich i bantam. Migoc%ce

pidra posiadaja ciemniejszy rysunek na wierzcholkaeh, w ksztateie pdtksi^zy-

cow, podezas gdy prqzkowane pidra posiadaja wiele przepasek poprzecznych.

Tej wtasnosei migotania si§ pidr nie mozna uwazad jako powrdt do cech

G. banlciva, nie jest teZ ona skutkiem krzyzowania si§ rdznych ras; stanowi ona

raezej przyklad przemiany analogicznej, albowiem liezne ptaki kurowate po-

siadaj% migoc^ce pidra, jak baZant pospolity. Dlatego tez rasy migocace na-

zywa sic czesto kurami bazantowemi.

Die Hiihuer and Pfauenzucht, Ulm. 1827. p. 17. Co do zdania Uewitta, dotycz§-

oego biafej kury jedwabistej p. Poultry Book przez W. B. Tegetmeiera, 1866 p. 222. Za-

wdzi^czam Mr. Ortonowi list w tym przedmioeie.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowskl



— 197 —

Inny wypadek zrniany analogicznej u kilku ras domowych jest niewytto-

maczony; polega on na tem, ze pokryte jeszcze puchem ratode czarnycb kur

hiszpahskicb, ezamej kury wojowniczej, czarnych kur polskich oraz czarnycb

bantam, posiadaj% wszystkie bialy gardziel i piers biata, a cz^sto takze biaty

odcien na skrzydfach J
). Wydawca ^Poultry Chronicle" zauwazyl 2

),
ie wszy-

stkie rasy, posiadaj^ce czerwone ptaty uszne, produkuj% niekiedy ptaki z bia-

leini ptataini. Uwaga ta tyczy si? szczegolniej rasy wojowniczej, ktora najbar-

dziej ze wszystkich zbiiza si? do O. bankiva, a jak widzielismy, n gatuuku tego

ubarwienie ptatdw usznych zmienne jest w stanie naturalnym; w okolicach ma-

lajskich jest czerwone, w Indyach po wiokszej cz?sci lecz nie wyt^cznie biale.

Koncz^c t? czesc swego zadania, powtarzam raz jeszcze, ze istnieje szero-

ko rozmieszczouy, zmienny i pospolity gatunek kury (Callus), a raianowicie

O. bankiva, ktdry moze bye oswojony i przy krzyzowaniu z kurami pospolitemi

produkuje ptodne potomstwo, aw calej swej budowie, w upierzeniu i gtosie nad-

zwyczaj jest podobny do rasy wojowniczej. Moina wi?c gatunek ten uwazac

za form? rodow% tej najbardziej typowej rasy domowej. Widzielismy, na jakie

trudnosci napotyka przypuszczenie, ie inne, nieznane obecnie gatunki stanowia

rodziedw innych ras domowych. Wiemy, ii wszystkie rasy sq, bardzo blizko

spokrewnione, co wykazac si? daje przez podobienstwo w wiekszej cz?sci bu-

dowy i w sposobie sfcycia oraz przez analogiczuy sposdb zbaezania. Widzielismy

takste, ze niektdre z najbardziej okreslonych ras niekiedy lub zwykle otrzymuj%

upierzenie bardzo podobne do takowego O. bankiva, oraz ie skrzyzowane po-

tomstwo innych ras, ktdre nie sa tak ubarwione, okazuje slabsza lub silniejsz%

sktonnosc do powrotu do tegoi ubarwienia.

Niektdre z ras, wydajace si? najbardziej okreslonemi i najnieprawdopo-

dobniej pochodzijcemi od Q. bankiva. jak np. kury polskie z wystajacemi

i mato skostnialemi czaszkami, kochinchinskie z niezupelnie rozwini?temi ogo-

nami i malemi skrzydlami, nosz§ wyrazne cechy sztucznego swego pochodzenia.

Wiemy bardzo dobrze, ze w ostatnich czasach dobdr metodyezny uszlachetnit

w znaeznym stopniu liezne cechy i utrwalil je, a inamy wszelka podstaw?

przypuszczad, ze dobor nieswiadomy, stosowany przez ci%g licznych pokolen,

powi?kszat stale ka£da nowa wtasciwosc i przez to wywolat zapewne powsta-

nie ras nowych. Gdy raz zostaly utworzone dwie lub trzy rasy, wstapilo w gr?

krzyiowanie, wywieraj^e wplyw sw<5j na przemian? ich cech i powi?kszanie si?

icb liezby. Brarna - Patras przedstawiaja, wedtug ogtoszonego niedawno

w Ameryce sprawozdania, doskonaty przyktad rasy, ktora niedawno dopiero

utworzyta si§, lecz moze bye chowaua w czystosci krwi. Inny przyktad podo-

bny przedstawiaja znane Sebright-Bantams. Mozemy wi?c zt%d wnosid, ie

uietylko rasy wojownicze, lecz wszystkie rasy nasze ssj zapewne potomkami

>) Dixon, Omani. and Domest. Poultry, p. 258, 324, 335. Co do kur wojowniezyeh

p. Ferguson on Prize Ponltry, p. 260.

*) Poultry Chronicle, vol. II, p. 71.
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malajskiej lob indyjskiej odmiany G, banJciva. Jesli tak jest, w takim razie

gatunek, od czasu swego oswojenia, znacznie si§ zmienit, rnial zas do tegu do-

syd czasu, jak to zaraz wykazemy.

Historya kury.

Riitimeyer nie znalazt szcz^tkdw kury w dawnych szwajcarskich budo-

wlach na palach; w starym testamencie nie ma o niej wzmianki, nie znajdujemy

jej tez wyrysowanej na dawnych pomnikach egipskich J
). Ani Homer, ani

Hesiod nie wspominajq, o niej (okoto 900 przed Chr.), przeciwnie zas wzmian-
kuje o niej Theognis i Arystofanes (okoto 400—500 przed Chr.). Jest ona na-

rysowana na kilku cylindrach babylonskich (ktorych odlew przystat mi Mr. La-
yard) pomigdzy 6 i 7 stuleciein; podobnie tez na grobowcu Harpyi w Lycyi,

okoto 600 przed Chr., tak iz z dosyc wielkiem prawdopodobienstwem mozemy
przyj%d, ie kura przybyta do Europy okoto szostego wieku przed Chr. W po-

czatkach ery chrzescianskiej pow^drowata ona nieco dalej na zachdd, albowiem

J. Caesar znalazl ja juz w Wielkiej Brytanii. W Indyach musiata ona bye

oswojon$ przed czasem, kiedy napisane zostaty prawa Manu t. j. wedtug Sir

W. Jonesa 1200 przed Chr., wedtug pdzniejszego atoli autorytetu Mr. H. WU-
sona tylko 800 przed Chr., albowiem zabroniono tam jadad kury domowe, po-

zwalano zas dzikie.

Jesli mamy dowierzad, jak wyzej zauwazono, starej chinskiej encyklope-

dyi, w takim razie kura musiata ju£ byd oswojona o kilka wiekdw wczesniej,

poniewai pqwiedziano tam, ie zostata wprowadzona okoto 1400 przed Chr. do

Chin z zachodu.

Dla wysledzenia historyi pojedynezyeh ras materyaty nie wystarczajfj.

W poczatkach ery chrzescianskiej Columella wspomina o pigciopalczastych ra-

sach wojowniezyeh i o kilku rasach prowincyonalnych; o tych nic jednak nie

wiemy. Mdwi on tez o kurach kartowatych; ale nie mogty to byd te same, co

nasze kury Bantams, ktdre, jak Mr. Oraivfurd wykazat, zostaty wprowadzone

*) Pickering powiada w swojej .Races of man 11

, 1850, p. 374, te Itoutmousisowi

111-mu ofiarowano, jako liaracz, glow? i szyj? kury (1446 przed Chr.j; Mr. Birch z Muzeum

Brytahskiego w.-jtpi jednak o tem, czy rysunek ten moina identyfikowad z gtowij kury.

W skntek silnego i bardzo rozpowszechnionego nprzedzenia, brak rysunkow ptaka tego

na pomnikach egipskich naleiy przyjmowad z ogl?dnoscii}. Mr. S. Erhanlt donosi mi, f.e

wi?kszo ftd dzikich luddw na wschodnim brzegu Afryki od 4° do 6° sz. pot. ma wstr?t

do kur. Krajowcy wysp Pellew nie chcieli je46 kur, podobnie tot nie chc? spoiywad ich

indyanie w niektorych cz?5ciach Ameryki Potudniowej. Co do dawniejszej historyi kury

p. Volza Beitrage zur Culturgeschichte, 1862, p. 77 oraz lx. Geoffroy St. Hilaire, Hist-

Nat. gen. T. Ill, s. 61. Crawfurd podat doskonalij history? kury w swojej pracy ,On

the relation of domest. animats to civilasation* czytanej w British Association w Oxfor-

dzie 1860. Tam znalaztem wzmiank? o Theognisie i o grobowcu Harpyi, opisanym przez

Sir C. Fellowesa. Co do Manu, korzystatem z listu Mr. Blytha.
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z Japonii do Bantam na Jawie. Kura karlowata, zapewne wlasciwa Bantam,
wzmiankowana jest w pewnej starej encyklopedyi japonskiej, jak mi donosi
Mr. Birch. W roku 1596 ogloszonej, leez z roznych, poczesei bardzo starych,
zrddet skompilowanej encyklopedyi chinskiej znajduje sig wzmianka o siedmiu
rasach, wtacznie z temi, ktdre nazywamy obecnie kurami skacz^cemi lub laz^-
cemi, a takze o kurach z czarnemi pidrami, kosdmi i czarnem mi^sem. W roku
1600 Aldrovandi opisuje siedem lub osiem ras kur, a to s% najstarsze dane
z ktdrych mozemy s%dzic o wieku naszych ras europejskieh. Kura tnrecka’

( Gallus turticus) przedstawiala, zdaje si§, z pewnosci% pr$zkowan$ kur§ ham-
burgsk$. Mr. Brent, bardzo zdolny sedzia, przypuszcza, ie Aldrovandi „oczy-
wiscie wyrysowal to, co przypadkovvo zobaczyt, ale wcale nie wybrat najlep-
szego przyktadu kazdej rasy“. Mr. Brent nie uwaza zadnej kury Aldrovan-
diego za ras§ czystej krwi.

Daleko prawdopodobniejszym jest pogl^d, ze wszystkie nasze rasy od czasdw
Aldrovandiego znaeznie si§ uszlachetnily i zraodyfikowafy; albowiem jesli juz raz

ponidst on koszta tak wielu rysunkdw, sprowadzit sobie chyba zapewne egzern-

plarze charakterystyczne. Wszelako kura jedwabista istniala juz wtedy pra-
wdopodobuie w dzisiejszym swoim stanie, a takze z pewnoscisj prawie kura
z kgdziorami lub tefc z pidrami w tyl zwroconemi. Mr. Dixon uwaSa Aldro-
vandiego kuro padewskij, „jako odmian§ polskiej*, gdy tymczasem Mr. Brent
s$dzi, ze byla ona jeszcze bardziej spokrewniona z kur^ malajsk§. Anatomi-
czne udasciwosci czaszki kury polskiej zauwazyl P. Bordli w r. 1656; dodam,
ze w r. 1737 znansj byla pewna polska podrasa, a mianowicie migoc^ca zlotem,

lecz s^dz^c z opisdw Albina, grzebien byt wtedy wi^kszy, czub pidr znaeznie

mniejszy, piers grubiej plamista, brzuch oraz uda znaeznie czarniejsze; migoc§-
ca zlotem kura polska w tym stanie nie mialaby obecnie wartoici.

Roznice tv zeivntfrznej i ivewnqtrznej budowie ras; zmiennosc indywi-
dualna. Kury wystawione byly na rozmaite warunki iyciowe i jak widzieli-

smy, dosyc bylo czasu do znacznych przemiau oraz do powolnego dziatania

doboru nieswiadomego. Poniewaz mamy podstaw§ mniemac, iz wszystkie rasy

pochodzfj od 0. bankiva, warto wi§c szezegdlowiej nieco opisac gldwne pun-
kty rdfcnic. Zaczynam od jaj i kurezat, przyst^pi^ nast^pnie do drugorzodnych
znamion pteiowych, a pdzniej do rdznic w budowie zewnetrznej i skielecie.

Przytaczam nast^pujqce szczegdly glownie dlatego, by wykazad, jak zmiennij

jest kazda prawie cecha u kur w stanie domowym.

Jaja. — Mr. Dixon 2
) zauwazyt, ze „kazda kura znosi jaja swoistego

ksztattu, ubarwienia i wielkosci, nie zmieniajijce si§ przez ci^g catego iycia,

’) Ornam and Domestic Ponltry, 1847, p. 185; miejsca przelotone z Columelli

p. s. S12. Co do zlocistej rasy hamburgskiej p. Albin, Nat. History of Birds, 3 tomy
1731—38.

*) Ornamental and domestic Poultry, p. 152.
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dopdki kura jest zdrowa, oraz znano wlascicielom zabierajacym jaja tak dobrze,

jak podpisy najblizszych znajomych". S%dze, ze w ogole jest to sluszne:

gdy nie trzyma si§ wie'lkiej ilosci kur, jaja ka4dej mozna prawie zawsze odrdz-

nic. Jaja ras rozinaitej wielkosci posiadaja tez uaturalnie rozna wielkosd, leez

oczywiscie nie zawsze scisle proporcyonalna do wielkosci kury. Tak, kura

malajska jest ptakiem wi^kszym niz hiszpanska, lecz w ogole nie produkuje

tak wielkich jaj; biale kury Bantam skladaj% podobno mniejsze jaja, niz inne

Bantam *). Z drugiej zas strony biate kury kochinchinskie, jak slyszatem od

Mr. Tegetmeiera, skiadaja stanowczo wieksze jaja niz zdlto czerwone kochin-

chinskie; jednakze cechy jaj ro4nych ras s% bardzo zmienne. Tak np. Mr. Bal-

lance 2
)
przytacza, ze jego malajskie „kurcz$ta z ostatniego roku skladaly jaja,

tak wielkie jak kacze, gdy tymezasem inne kury malajskie, majqce rok lub

dwm lata wieku skladaly jaja, ktdre byly tylko nieznacznie wieksze od zwy-

czajnych jaj Bantam. Niektdre byly tak biale, jak jaja kury hiszpanskiej, inne

znow wahaly si§ w ubarwieniu od jasnej barwy smietankowej do ciemnej zdlto

czerwonej lub nawet brunatnej". Ksztalt takze jest zmienny; u kur kochinchin-

skich oba kouce sa daleko jednostajniej zaokraglone niz u kur wojowniczych

i polskich. Kury "hiszpanskie skiadaja gladsze jajka niz kochinchinskie, ktd-

rych jajka sa po wi^kszej cz§sci chropowate. U tej ostatniej rasy a zwlaszeza

u malajskiej "skorupa bywa cz^sto grubsza niz u kur wojowniczych i hiszpaii-

skich, lecz Minorkas, pbdrasa hiszpanska, sklada podobno jaja o twardszycb

skorupkach niz wlasciwa rasa hiszpanska 3
). Ubarwienie bywa bardzo rdzne;

kury kochinchinskie skiadaja jajka czerwonawo zdlte, malajskie bledsze. 461-

tawo czerwone, a wojownicze tej samej barwy, jeszcze bledsze. Mogloby si§

zdawac, iz ciemniej ubarwione jaja charakteryzuj% rasy, ktore pdzniej przybyly

ze wschodu lub tez, ze podobniejsze s%do jaj tych ras, ktdre tarn obecnie jeszcze

zyja. Wedlug Fergusona, barwa 4dltka jako tez skorupy u podrasy kury wo-

jowniczej jest nieco odmienna i pozostaje do peumego stopnia w zaleznoSci

wspdlczynnej od barwy upierzenia. Mr. Brent donidsl mi, ze ciemue kury ko-

chinchinskie. barwy kuropatwy, skiadaja ciemniej ubarwione jaja, ni4 inne pod-

rasy kochinchinskie. Aromat i smak jaj "jest z pewnosciq rozmaity u ro4nych

ras. Produktywuosc ras ro4nych jest z pewnoscia bardzo rozmaity. Kury bi-

szpanskie, polskie i hamburgskie utracily instynkt wysiadywania jaj.

Kurczqta.—Pouiewaz rnlode wszystkich prawie p.takdw kurowatych, ua-

wet czarnych Curassow, czarnych kur Birk, dopoki pokryte puchem, posia-

daja ua grzbiecie prazki podlu4ne, ktdrej to cechy w stanie doroslym zadna

z obu plci wcale nie posiada nawet, mo4naby oczekiwac, iz kurcz(*ta wszy-

stkich naszych ras domowych powiuny raiec podobne prazki 4
). Jednak4e nie

mozna si§ tego spodziewac tarn, gdzie dojrzate upierzeuie obu plci tak znacznie

sty zmienilo, ze jest calkiem biale lub czarne. U bialych kur rozmaitych ras

kurezgta posiadaja jednostajn% 4dltawo biaty barw§, a u czaruokostuej kury

') Ferguson, on Rare Prise Poultry, p. 297. Nie raoina podobno w og61e polegaf

na tym pisarzu. Podaje on jednak rysunki i liczne wiaiomo&ci o jajkach, p. s. 34 i 236

0 jajach kur wojowniczych.

*) Poultry Book, by Tegetmeier, 1866 p. 81, 78.

») The Cottage Gardener, Oet. 1866, p. 13. 0 cienko&oi skorupy jaj rasy wojowni-

czej p. Mowbray
,
on Poultry, 7 wyd. p. 13.

4
) Co do puchu kurczQt p. Dixona Ornam. and Domest Poultry. Mr. B. P. Brent

1 Mr. Tegetmeier udzielili mi listownie wiele faktow. Co do kurczQt hialej kury jedwabi-

stej, p. Tegetmeier Poultry Book, 1866, p. 221.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



jedwabistej przechodza w jasua zdlto kanarkowa bi.rw?. To samo ma tez miej-

sce u mtodych, bialycb kur kochinchinskicb. Slysz? atoli od Mr. Zurhosta,

ze sq. one niekiedy zdltawo czerwonawe lab tez barwy zot?dzi i ze wszystkie

osobniki tej ostatniej barwy okazuj^ si? po blizszem zbadaniu samcami. Mlode

zdlto rozowych kur kochinchinskicb sa zlocisto zdlte i latwo daja si? odroZnic

od bialych kochinchinskicb; posiadaja tez cz?sto ciemniejsze podluzne prazki.

Mlode srebrzysto cynamonowych kur kochinchinskich sa prawie zawsze czer-

wonawo zdlte. Mlode bialej rasy wojowniczej oraz Dorking przedstawiaja

niekiedy w szczegdlnem oswietlemu (wed lug autorytetu Mr. Brenta) slabe sla-

dy pr^zek podluznych. Kurczeta calkiem czarne, a mianowicie hiszpanskie,

czarne wojownicze, czarne polskie oraz czarne Bantam okazuja uowq. cech?;

a mianowicie mlode ich posiadaj% piers i gardziel mniej lub wi?cej biaie, a nie-

kiedy w inuych tez miejscach s$ one uieco biate.

Niekiedy tez kurcz?ta hiszpanskie (Brent), gdy puch ich byt bialy, po-

siadaty przez pewien czas na swoich pierwszych piorach wlasciwych biale

wierzchoiki. Pierwotnie prazkowany charakter zachowuj^ kurcz?ta wiekszosci

podras wojowniczych (Brent, Dixon), jako tez Dorkings oraz podras kochin-

chiuskich barwy kuropatwy (Brent), przeciwuie zas, jak widzielismy, nie za-

chowuj% cechy tej zadne iune rasy; posiadaja dalej cech? t? bastanty malajskie

(Dixon), lecz nie rnajfj jej zadne iune rasy malajskie (co mi? bardzo zdziwilo).

Nast?puj ace rasy i podrasy nie si| wcale lub tez sa nieznacznie tylko wzdluz pr%z-

kowane; zlocisto oraz srebrzysto prazkowane kury rasy hamburgskiej, ktdre

zaledwie daj% si? po puchu odrdznic jedne od drugich (Brent), poniewaz posia-

daja niewiele ciemnych plain na glowie i ciele, a niekiedy maj$ pr?gi podluzne

(Dixon) na grzbieeie. Widziatem tylko jedno kurcz? srebrzysto migocijcej rasy

hamburgskiej; posiadalo ono nieznaczne pr?gi wzdluz grzbietu. Zlocisto mi-

goc^ce kurcz?ta polskie posiadaja cieplij, czerwono brunatua barw? (Tegetme-

ier); srebrzysto migocace kurcz?ta polskie sa szare, niekiedy (Dixon) z plamami

barwy ochry na glowie, skrzydtacn i piersi. Kury kukulczej rasy oraz bl?ki-

tno czerwono brunatnej barwy (Dixon) posiadaja szary puch. Kurcz?ta rasy

Sebright- Bantam (Dixon) s$ jednostajuie ciemno brunatne, podczas gdy mlode

wojowniczych kur Bantams, czerwonych, o piersi brunatnej — s^ czarne i nieco

biale na gardzieli i piersi. Z faktdw tych widzimy, ze kurcz?ta rozmaitych ras,

a nawet tej samej rasy gtownej bardzo si? pomi?dzy soba roznii} puchem oraz

£e pr?gi podluZne, pomimo, iz charakteryzuj^ mlode wszystkich dzikich pta-

k6w kurowatych, zanikajij u kilku ras domowych. Stanowi to, bye moze, pra-

wo ogdlne, it im wi?cej dojrzale upierzenie roziii si? od takiegoz upierzenia

0. bankiva, tern zupeluiej kurcz?ta tracq, szczegdlne swoje prazki.

Co si? tyezy czasu, w ktdrym powstaly po raz pierwszy wlasciwosci cha-

rakterystyezne dla kazdej rasy, jasnem jest, te takie stosunki budowy, jak np.

nadmierne palce, musiafy si? utworzyc dlugi czas przed urodzeniem. U kur

polskich bywa dobrze rozwini?ta nadzwyczaj silna wynioslosc przedniej cz?sci

czaszki, zanim kurcz?ta opuszczaj^ jajko 1
y, czub pidr atoli, na wyniosto^ci tej

osadzony, jest z pocz^tku slabo rozwini?ty i dopiero w drugim roku osi^ga zu-

peln^ wielkosd. Kogut biszpanski wyrdsiuia si? wspanialym swoim grzebie-

i) jak Blyszatem od Mr. Tegeimeitrcr, p. te/. Proc. Zool. Soc. 1866, p. 866. 0 p6-

inym rozwojn czuba p. Poultry Chronicle vol. II, p. 132.

Dnieta Karola Darwina.—ZmiennoSi zwiera^t i roilin. T. I. 26
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niem, a ten ostatni rozwija sie w niezwykle wczesnym wieku, tak ie moina

odrdznid od siebie mtodych samcow i samice, gdy majq nie ivigcej nad kilka

tygodni wieku, a wi?c wczesniej niz u innych ras. Pieja takze bardzo wcze-

snie, a mianowicie gdy majq okoto szesciu tygodni wieku. W holenderskiej

podrasie kury hiszpanskiej wczedniej rozwijajq si? biale ptaty uszne, niz u zwy-

ktej rasy hiszpanskiej 1
). Kury kochinchihskie charakteryzuje maty ogon,

a u mtodych kogucikdw ogon rozwija si? niezwykle pdzno *). Kury wojowni-

cze znane sq z zamitowania do walk, a mtode koguciki piejq, uderzajq skrzy-

dtami i walczq zaci?cie pomi?dzy sobq, nawet gdy znajdujq si? jeszcze pod

opiekq matek swoich a
). Pewien pisarz 4

)
powiada: „Posiadatem nieraz cate

stadka, ktdre, zaledwie b?dqc opierzone, tracily oczy w skutek walk. Wal-

czace pary odpoczywaty w jakims kacie i wznawiaty walki przy pierwszym

promieniu swiatta". Samce wszystkich ptakdw kurowatych osiqgajq ze swej

broni oraz ochoty do boju ten pozytek, ze walczq o posiadanie samic, tak ze

sktonnosc naszych kogutow wojowniczyeh do walczenia w bardzo wczesnym

wieku nietylko nie jest pozyteezna, lecz nawet jest szkodliwq, albowiem kogutki

raniac si? wzajemnie, cierpiq bardzo. Natdg do walki we wczesnym wieku by!

zapewne u dzikiego G. bankirn naturalny; poniewai zas cztowiek przez ciqg

wielu pokolen wybierat do rozplodu koguty najzaci?ciej z sobq walczqce, pra-

wdopodobnem jest, ie ich zamitowanie do walki nienaturalnie wzrosto i w nie-

naturalnyin stopniu przekazane zostato mtodym kogucikora.

W ten sam sposdb prawdopodobnem jest, ze nadzwyczajny rozwdj grze-

bienia u koguta hiszpahskiego bezcelowo przeniesiony zostat na mtode kogu-

ciki; albowiem hodowcy zapewne nie klopotali si? o to, czy ich mtode ptaki

posiadad b?dq wielkie grzebienie, lecz wybierali do hodowli te esobniki doro-

ste, ktdre posiadaty grzebienie najpi?kniejsze bez wzgl?du na to, czy takowe

rozwijaly si? wczesnie tub pdzno. Ostatni punkt, o ktdrym chc? tu jeszcze

wspomnied, jest ten, *e kurcz?ta rasy hiszpanskiej i malajskiej sq g?sto pokryte

puchem, lecz ie niezwykle pdzno otrzymujq pidra wtasciwe; przez pewien czas

sq wi?c mtode ptaki pocz?sci nagie i dlatego cierpiq od zimna.

Drxujorzqdne cechy plciowe.—U formy rodowej, u G. banlciva, obie ptcie

rd2niq si? bardzo ubarwieniem; u naszych ras domowych rdznica nigdy nie jest

wi?ksza, cz?sto zas mniejsza i waha si? nawet w znacznym stopniu u podras tej

sarnej gtowuej rasy. Tak, u pewnych ras wojowniczyeh rdzuica jest tak

wielka, jak u formy rodowej, gdy tymezasem u czarnych i biatych podras nie

istnieje £adna rdfcnica w upierzeniu. Mr. Brent donosi mi, ie widziat dwie

linie czerwonych kur wojowniczyeh o czarnych piersiach, gdzie kogutdw nie

moina bjto edrdinid, podezas gdy kury jednej linii mialy brunatnq barw? ku-

*) Poultry Chronicle, vol. Ill, p. 166 ora* Tegetmeier
,
Poultry Book, 1886 p 106 i 121.

*) Dixon, Ornam. end Domest. Poultry p. 273.

•) Ferguson, on Bare and Prize Poultry p. 261.

*) Mowbray
,
on Poultry, 7 wyd. 1834, p. 13.
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ropatwy, drugiej zas brunatna barw? sarny. Podobny wypadek zauwazono tez

w liniach pochodnych czerwonej kury wojowniczej o piersi brunatnej. Kury

„kaczkoskrzydtej“ rasy wojowniczej sq „uiezwykle piekne“ i rdznia si? znacz-

nie od kur wszystkich pozostalych podras wojowniezych.

W ogdle jednak mozna zauwazye u bl?kituej i szarej kury wojowniczej

oraz u kilku podras wojowniczej kury „Pile“ dosyd blizki zwiazek poini?dzy

samcern i samicq ze wzgl?du na zmiennosc ich upierzenia J
). Podobuy stosu-

nek jest tez wyrazny, gdy pordwnywamy z sobq rozuiaite oduiiany kur kochin-

chinskich. U obu ptei zlocisto i srebrzysto migocqcych oraz u roiowo zdltych

kur polskich istnieje wielkie podobieiistwo ogolne w ubarwiemu i rysunkach

caiego upierzenia, wyjqwszy uaturaluie luskowate piorka szyjowe, p?czek pi or

na glowie i brodzie. U migocqcych kur hamburgskich istnieje takze znaczny

stopieu podobieustwa pomi?dzy obieina plciami; z drugiej zas strony u prqzko-

wauych kur hamburgskich plcie sq. bardzo uiepodobne. Prqzkowatosci, cha-

rakterystycznej dla kur, zupelnie pr&wie brak u samcdw tak ztotej, jako tez

srebrnej odmiany. Ale jak widzielismy, nie mozna uwazac za prawidto ogolne,

iz koguty niemajqnigdy prqzkowanych pior; albowiem kury kukulcze-Dorkings

sq Bgodne uwagi z powodu prawie jeduakowych rysunkdw u obu ptci“.

Jest to fakt szczegdlny, iz samee pewnych podras utracity niektore zeswych

drugorz?dnych cecb m?zkich i w skutek wielkiego podobienstwa upierzenia do

samic zwane sq Bhennies“. Bardzo podzielone sq zdania co do tego, czy te

samee sq w pewnym stopniu nieptodne. Zdaje si? pewnem, ze niekiedy sq one

przynajmniej cz?sciowo nieptodne *); ale moglo to bye tei wywoiane przez zbyt

scisty ehdw krewniaezy. Ze nie sq one zupelnie bezptodne, oraz ze caly ten

wypadek rozni si? bardzo od tego, gdzie stare kury otrzymuja cechy m?zkie,

wynika juz oczywiscie ztqd, iz niektore z tych podras przez dtugi czas si? roz-

mna2aty. Samee i samice zlocisto i srebrzysto prqzkowanych kur Sebright-

Bantams mogq bye zaledwie odrdinione jedne od drugich, wyjqwszy grzebie-

nie, ptaty i ostrogi; sq bowiem jednakowo ubarwione, a samey nie posiadajq

pidrek luskowatych, brak im tez wzniesionych, sierpowatyeh sterdwek. Ham-

burgska podrasa o ogonach samiezyeh byla niedawno bardzo ceuiona. Istnieje

tez rasa kur wojowniezych, gdzie samee i samice tak sq, do siebie podobne, ze

koguty na placu boju biorq cz?sto swych przeciwnikdw o kurzyeh pidrach za

rzeezywiste kury i uaraiajq si? przez to na utrat? fcycia
3
). Jesli nawet koguty

pokryte sa kurzemi pidrami, sq one jednak „dumnemi ptakami, a ich euergia

>) Doktadny opis odmian kury wojowniciej p. legetmeiera Poultry Book, 1866,

s. 131, oo do kukutczych-Dorking p. 8. 97.

«) Hewitt,
w Tegdmeiera Poultry Book 1866, s. 246 p. 166, 131 (koguty a ogonami

""**•)"
The Fjeld) Arp 2Q) 1861 Autor powiada, 4e p61tuzina kogutdw postradalo w ten

spos6b zycie.
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wielokrotnie zostata wyprhbowana". Ogloszono nawet rysunek slynuego ko-

guta zwycigzcy o kurzych piorach.

Mr. Tegetmeier J
)
ogtosit interesujacy wypadek, gdzie czerwony kogut

bojowy o brunatnej piersi, osiagnawszy zupetne mgzkie upierzeuie, w jesieni

nast^pnego roku otrzymat kurze piora, lecz nie utracit przytem ani gtosu, ani

ostrhg, ani sily i ptodnosci. Ptak ten zaehowat cechy te w ciagu pi§ciu lat

i splodzit potomstwo o piorach kurzych oraz o kogucich. Mr. Grantley

F. Berkeley opowiada o jeszcze dziwniejszym wypadku, dotyczacym stynnej

rodziny „kur wojowaiczych litis", ktore w ka£dem prawie pokoleniu produko-

waiy jednego kuro-koguta. .Szczeghlna wlasciwosc jednego z tych ptakow

polega na tem, ze w nastepujacych po sobie latach nie byt on zawsze kuro-ko-

gutem i nie zawsze posiadal tak zw. barwe litis t. j. nieco czarna. Utraeiwszy

upierzenie litis i kuro-kogucie otrzymat on upierzenie calkiem mezkie, czerwo-

ne, z czarna piersia, a w nast^pnym roku znow powrocil do pierwotnego

upierzenia"

2

).

W „Powstawaniu gatunkow" zauwa^ytem, iz drugorzcdne cechy plcio-

we s% cz§sto rozne u gatunkow tego samego rodzaju, oraz niezwykle s$ zmieu-

ne u osobnikow tego samego gatunku. To samo tyczy sie takze ras kur, jak to

widzielismy wyzej, ze wzgl^du na inne drugorzcdne znamioua plciowe. Po

pierwsze, u rhinych ras bywa bardzo rozmaity grzebieh 8
), a ksztali, jego jest

dla kazdego gatunku nadzwyezaj charakterystyezny, wyj^wszy rase Dorking,

gdzie ksztalt jego nie zostal jeszcze przez hodowedw okreslony i przez do-

bhr utrwalony. Pojedynczy, gteboko pilkowany grzebieii przedstawia forme

typow^ i najezestsza. Waha sie on bardzo co do wielkosci; u kur hiszpau-

skich jest ogromnie rozwiniety, a u rasy miejseowej „czerwonemi ezapkami"

zwanej, ma niekiedy „na przodzie przeszlo 3 cale szerokosci i przeszfo 4 cale

dtugosci, licz^c az do samego wierzchotka"

4

).

U niekthrych ras grzebieh jest podwojny, a gdy oba konce sfj z sob§ spo-

jone, tworzy sie „grzebieh w ksztatcie kielicha". „Grzebien rhzowaty" jest

sptaszczony, pokryty malerni wyrostkami i w tyi przedluzony; u rogatyeh kur

Creve-coeur jest on wycifjguiety w dwa rogi, u Bramas, posiadajacych pawi

grzebieh, ten ostatni jest potrhjny, u rasy malajskiej—krotki i sciety, a u rasy

Guelderlands brak go zupelnie. U kutasowatej rasy wojowniczej kilka dtugich

pior wyrasta z gornej czesci grzebienia, a u niekthrych ras czub pior zaste-

puje sob% grzebieh. Jesli czub pihr jest slabo rozwiniety, wyrasta on z miesi-

stej masy, jesli zas jest silnie rozwiniety, osadzony bywa na phlkulistej wy-

*) Proceed. Zool. Soc. March, 1861, p. 102. Wspomoiany wyiej rysunek przedsta-

wiony byt towarzystwu.

*) The Field, Apr. 20, 1861.

•) Jestein bardzo zobowi^zany Mr. Brent za opis i rysuuki wszystkich znauyeh mu
modyfikacyj grzebienia, jako tez ogona.

4
) Tegetmeier

,
The Poultry Book, 1866, s. 234.
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niostosci czaszki. U najlepszych kur polskich grzebieu jest lak znacznie roz-

wini^ty, it widziatcm ptaki, ktoro zaledwie rnogty brae pokarm do dzioba,

a pewien pisarz angielski twierdzi ‘), ze w skutek tego byty one takze bardzo

uarazane na napasci ze strony jastrz^bi. Dlatego tez potwornosci tego rodza-

ju bywaja zapewne powsciagane w naturze. Platy wahaj^sig takze bardzo w wiel-

kosci swej. U rasy malajskiej i niektdrych innych sa one mate, u niektdrych

polskich podras zastgpuje je wielki pgczek pior, zwany brod$.

Pidrka tuskowate (hackles) uie sa bardzo odmieune u rozmaitych ras, lecz

u rasy malajskiej ssj krdtkie i sztywne, a brak ich n „hennies\ Poniewaz

w niektdrych rzgdach ptakow samce posiadajsj niezwyktego ksztattu piora, jak

jak np. nagie stosiny z tarezkami na koncu i t. d., zastuguje wige na uwagg

nast^pujijcy wypadek. U dzikiego Oalius bankim oraz u naszyeh kur doino-

wych wfdkna, wychodzqee z kaidej strony z konedw pidrek tuskowatych,

si} nagie lub tez uie zaopatrzone we wtdkienka, tak te podobne s% do szczecin.

Mr. Brent przystat mi atoli kilka pidrek tuskowatych z topatek mtodego „Bir-

chen Duckwing“ koguta bojowego, u ktdrego nagie wtdkua ku wierzcholkom

byty ggsto pokryte wtdkienkami, tak iz wierzchotki te, cieiuno ubarwioue i od-

znaezajijee sig blaskiem metaliezuym, byty oddzielone od dolnych czgsci syme-

tryeznemi paskami, utworzonemi z nagich czgsci wtdkien. Zabarwioue wierz-

chotki wygl%daty wige jak mate szczegdlne tarezki metaliezne.

Pidra sierpowate w ogonie, ktdrych bywa trzy pary i ktdre sa nadzwy-

czaj charakterystyczne dla ptci mgzkiej, bardzo s% rozmaite u roinych ras.

U niektdrych ras hamburgskich sa one w ksztatcie szabli zamiast bye wydtu-

zone i wykrgeone jak u ras typowych; u ras kochinchinskich s$ one bardzo

krdtkie i u „hennies“ wcale nie sa rozwinigte. U kur Dorkings oraz kogutdw

wojowniezyeh sa one wraz z catym ogonem do gory wzniesione, zwieszaja zas

bardzo na ddt u niektdrych ras malajskich oraz kochinchinskich. Kury sut-

tanskie cechuje obecnosc nadmiernych bocznych pidr sierpowatych. Ostrogi

wahaj^ sig w znaeznym stopniu, bgdac osadzone to wyfcej, to nizej na nodze.

U kur wojowniezyeh sa one uader dtugie i ostre, u kur kochinchinskich—krdt-

kie i tgpe. Te ostatnie ptaki zdaja sig wiedzied, to ostrogi ich nie s$ czyun%

broni%; jakkolwiek bowiem uzy wajt} ich niekiedy, to jednak, jak mi donosi

Mr. Tegetmeier, walcza z soba czgsto w taki sposdb, ze rzucajq sigjeden na dru-

giego z otwartemi dziobami. Niektdre indyjskie koguty bojowe, ktdre Mr. Brent

otrzymat z Niemiec, posiadaj%, jak mi on donosi, 3, 4 a nawet 5 ostrdg na kaz-

dej nodze; niektdre Dorkings posiadaja tez dwie ostrogi na kaidej nodze *).

a u ptakdw rasy tej ostroga znajduje sig czgsto prawie na zewngtrznej stronie

uogi. 0 podwojnych ostrogach znajdujemy wzmiank^ w dawnej chinskiej en-

cyklopedyi. Obecnosc ich raozna uwazac jako przyktad zmiennosci aualogicz-

1
) Poultry Chronicle, vol. I, p. 595. Mr. Brent doniosl mi o tym samym fakeie.

Co do ostrfig u rasy Dorking p. Cottage Gardener, 18 Sep. 1860, p. 880.
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nej; albowiem niektore dzikie ptaki kurmvate up. Polypledron posiadajsj, pod-

wdjne ostrogi.

S^dzae z eech, jakieiui w oghle odrdzniaja si§ obie plcie ptakow kurowa-

tych, zdaje si§, ze pewne ceehy przenosily si$ u naszych kur domowych zje-

dnej plci na drugs. U wszystkich gatunkow (wyjsjwszy Turnix), gdzie istnie-

je jakakolwiek uderzajaca rozuica w upierzeniu pomicdzy sauiceui i sarnica,

samiecjest zawsze piekuiejszy, leez u migocacej ztotern rasy hamburgskiej

kura jest tak pi^kna jak kogut i bez porhwnauia pi^kniejsza niz kura wszyst-

kich [_uaturalnych gatunkow rodzaju Gallus; tak ze w tyrn wypadku ce-

cha m^zka przeniesioDa zostaia na samic§. Z drugiej zas strony u rasy kukul-

czej Dorking i innyeh ras kukutczych prazkowatosc, stanowisjca u kurowatych

wlasciwosh samicy, przeniesiona zostaia na sainca. To przeniesienie si§ cech

nie jest dziwnem wobec zasady zraiennosei aualogicznej, poniewai satnce

wielu ptakow kurowatych majij przepaski lub prqzki. U wiokszosci ptakhw

tycb ozdoby glow wszystkich gatunkow s$ dokladniej rozwinicte u samcow

niz u samic, lecz u kur polskich czub pidr, zastopujacy u sainca grzebieh, je-

dnakowo jest rozwiniety u obu plci. U niektorych podras zwanych „czubami

skowroukowatemi", pouiewaz kuraina czub pior niewielki, „pojedynczy podnie-

siony grzebieh zajmuje calkowieie u sainca raiejsee czuba pior“ •*). Na zasa-

dzie tego ostatniego wypadku oraz kilku fakthw nast?puj^cych, dotyczacych

wynioslosci czaszki u kur poiskich, mozuaby uwazac czub pihr u rasy tej jako

cechQ iehsk$, kthra zostaia przeniesiona na samca. U rasy hiszpahskiej, jak

nam wiadomo, samiee posiada olbrzymi grzebieh, a takowy zostal pocz^sci

przeniesiony na sauiice, albowiem grzebieh jej jest niezwykle wielki, jakkol-

wiek nie piouowy. U kur wojowniczych sinialy i dziki temperament samca

zostal takie w znacznym stopniu przeniesiony na samiee 2
), a niekiedy ta osta-

tnia posiada nawet tak typowa cech^ m§zka jak ostrogi. Zaznaczauo iiczne

wypadki istnienia kur z ostrogami, a wedlug Bechsteina 3
)
w Niemczech ostro-

gi kury jedwabistej bywaja niekiedy bardzo dtugie. Wspomina on tea o innej

jeszcze, rownie charakterystyczuej rasie, gdzie kury uiosij si$ doskonale, lecz

latwo naruszaja i rozbijaja jaja swe ostrogami.

Mr. Layard *) opisat ras§ kur z Ceylonu z czarua skorij, czarnemi koscmi

i ptatami, lecz ze zwyklemi piorami, „ktora nie moze byh odpowiedniej opisana

jak przez porhwnanie jej z biata kurij, przeciagni^ przez komin z sadzami.

Jest to jednak — dodaje Mr. Layard — dziwny fakt, ze samiee czystej odmiany

barwy sadzy jest tak same prawie rzadki, jak trhjbarwny samiee kot“. We-

dlug Mr. Blytha to samo prawidlo stosuje sig takze do tej rasy w pobliiu Kal-

*) Dixon, Ornam. and domes t. Poultry, p. 320.

*) Mr. Tegetmeier donosi mi, ie kury wojownicze maj; taki uastruj bojowy, ii obe-

cnie trzyma si; w og61e kazds kur; w uddzielnem pomieszczeniu.

3
) Naturg. Deutschlauds B. Ill, 1793 p. 339, 407.

*) On the Omitb. of Ceylon, w Ann. and Hag. of nat. hist. v. XIV, 1854, p. 63.
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kuty. Z drugiej zas strony samee i samice czamokostnych ras europejskich

z jedwabistemi pidrami nie roinia si? pomi?dzy sobq, tak ze w jednej rasie

obu ptciom wfasciwa jest czarna skdra, kosci czaroe oraz ten sam sposob upie-

rzenia, podczas gdy w innej rasie ceehy te ograniczajq si? do ptci zenskiej.

Dzis u wszystkich ras kur polskich jednakowo jest rozwini?ta u obu ptci

wielka kostna wyniostosc czaszki, obejmujqca czesc raozgu i noszqca czub

pidr. Dawniej atoli w Niemczech tylko u kury czaszka miata takq wyniostosc.

W r. 1813 Bhmmbach >), ktdry szczegdlnq zwracat uwag? na wtasciwosci

nienormalne, potwierdzit fakt ten; a jeszcze przedtem, w r. 1793, to saino zaob-

serwowat Bechstein. Ten ostatni autor starannie opisal wptyw czuba pidr na

czaszk? nietylko u kur lecz takze u kaezek, gesi i kanarkow. Przytacza on, 4e

gdzie czub pidr nie jest silnie rozwini?ty, osadzony bywa na masie tluszczowej;

w razie zas silnego rozwoju, spoczywa zawsze na wyniostosci kostnej, rdznej

wielkosci. Opisuje on bardzo dobrze wtasciwosci tej wyniostosci i zwraca tez

uwag? na wptyw zmodyfikowanego ksztattu radzgu na inteligency? ptakdw

tych, przyczem obala zdanie Bullosa, jakoby ptaki te byty ogtupiate. Zazna-

cza dalej wyraznie, ze nigdy nie obserwowat wyniostosci tej u samcow. Nie

mozna wobec tego wqtpic, iz ta dziwna cecha, dotyczqca czaszki kur polskich,

ograniczata si? niegdys w Niemczech do ptci zenskiej, pozniej zas udzielonq

zostata samcom i w ten sposdb stata si? wspolnq dla obu ptci.

Zeumqtrzne roznice pomiqdzy rasami oraz osobnikoivemi ptakami, nieza-

lezne od plci. Wielkosc ciata bywa bardzo rozmaita. Mr. Tegetmeier widziat

kur?-Brama, ktdra waiyta 17 funtdw, koguta malajskiego wagi 10 fuutdw, gdy

tymczasem pierwszorz?dne kury Sebright- Bantam waza zaledwie wi?cej niz funt.

W ciqgu ostatnich dwudziestu lat wielkosc ciata niektdrych naszych ras zosta-

ta znacznie powi?kszona, innych zas — bardzo zmniejszona. Widzielismy jui,

jak znacznym zmianom ulega ubarwieuie w obr?bie tej samej ras. Wiadomo

nara, ie dziki G. banlciva nieznacznie waha si? w ubarwieniu; wiemy dalej, ie

ubarwienie u wszystkich naszych got?bi domowych jest zmienne; tern niemniej

niektdrzy wybitni hodowcy tak inato wierzq w zmiennosc, ze faktycznie doszli

do wniosku,»iz gtdwne podrasy kur wojowniczych, rdzniqce si? pomiedzy sobq

li tylko ubarwieniem, pochodza od rdznych ras dzikich! Krzyiowanie sprawia

cz?sto dziwne modyfikacye w ubarwieniu. Mr. Tegetmeier donosi mi, ze przy

skrzyzywaniu 4dttawo-czerwonych i biatych osobnikdw kochinchiiiskich nic-

ktdre kurezeta sq stale czarne. Wedtug Mr. Brenta. czarne i biate osobniki

kochinchiuskie wydajq kurcz?ta barwy tupkowo bt?kitnej, a taz sama barwa

>) Cytuj$ Blumenbacha wedlug autorytetu Tegeltneiera, ktdry w Proced. Zool. Soc.

25 Nov. 1856 oglosit interesuji}^ wiadcmcSd o ezaszce kury |-clrkiej. Mr. Tegtimeier
,

ktdry nie znal spostrzeied Bethsteina, wf)tpi o dokladnoSci spostrzeiefi BJumen-

bacha. Co do Bechsteina p. Naturg. Deutsrhlands III, 7198, a. 399. Dodam jeszcze, 4e

na pierwszej wystawie kur w Zoological Gardens v maju r. 1845 widzialem knry zwane

Priezland, gdzie samice zaopatrzone byly w cznby, samee zad w grzebienie.
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wystgpuje tez, jak mi powiada Mr. Tegetmeier, po skrzyzowaniu bialych ko-

chinchinskich z hiszpariskiemi czarnemi osoboikami lab tez bialych Dorkings

z czarnemi rasy Minorki I
). Pewien dobry badacz 2

)
powiada, ze migoc^ca

srebrem kura bamburgska powoli utracila charakterystyczne cechy rasy tej;

czarne brzegi pidr jej znikly, a barwa nog zraienita sio z szarej na biala. Co jest

wszakze dziwniejsze, to okolicznosc, iz sklonnosc ta byla familijna; albowiem

siostra kury tej zmienila sic w podobny sposob, jakkolwiek nie tak wyrazny,

a kurczeta jej byly z pocz^tku prawie calkiem biale, „po wylinieniu zas otrzy-

maly czarne przepaski na szyi i kilka pidr migocacych, z zauiktemi prawie ry-

sunkaini“, tak ze w ten sposob powstala nowa odmiaua.

U rozmaitych ras bardzo jest ro4ne ubarwienie skory; u dobrych gatun-

kdw pospolitych jest ono biale, u malajskich i kochinchiiiskich zdtte, u jedwa-

bistych kur czarne. W ten sposdb, jak zauwazyl Oodron 3
) barwa skdry na-

sladuje trzy gldwne typy skdry ras ludzkich. Ten sam pisarz dodaje, ie po-

niewaz rdine gatunki kur, fcyjaee w odlegtych i odosobnionych ezesciach ziemi,

posiadaj^ czarna skorg i kosci, barwa ta zapewue wyst^pic musiala w rdfcnych

czasach i w rozmaitych miejscach.

Ksztalt i postawa ciala oraz forma glowy rdzni$ sig bardzo. Dlugosc

i stopien zakrzywienia dzioba ulega nieznacznym zmianom, lecz bez po-

rdwnania mniejszym niz u golgbi. U wigkszosci kur, zaopatrzonych w pgcz-

ki pidr, nozdrza przedstawiaj^ iziwn% wtasciwosc pod tym wzglgdem, ze

otoczone s$ konturem pdlksigzycowym. Lotki pierwszego rzgdu s% u kur

kochinchinskich krdtkie; u pewnego samca, wigcej niz dwa razy wigksze-

go od O. banlnva, pi6ra te byly u obu ptakdw jednakowej diugosci. Przy po-

mocy Mr. Tegetmeiera zliczytem ilosc lotek pierwszego rzgdu u trzynastu ko-

gutdw i kur rozmaitych ras. U cztereeh z nich, a mianowicie u dwbch liaui-

burgskich, jednej Rochinchiiiskiej oraz jednej wojowniczej bantam zuajdowaio

sig dziesigc pidr zamiast liczby normalnej, dziewigciu. Lecz przy liczeniu tych

pidr trzymaleiu sig zwyczaju, praktykowanego u hodowcdw, a mianowicie

nie wliezatem pierwszej, nadzwyczaj malej lotki pierwszego rzgdu, majacej za-

ledwie s
/4 cala diugosci. Pidra te roznisj sig bardzo stosuukowa swa dlugo-

sci^; czwarte, piate albo szdste jest najdtuzsze; trzeeie zas jest albo rowne pia-

ternu lub tei zuacznie krdtsze. U dzikich ptakdw kurowatych stosunkowa

dlugosc i ilosc gtdwnych lotek i sterdwek jest nader stala. Ogon rdzm sig

bardzo stopniem wzniesienia oraz wielkosci%. U rasy malajskiej jest maty,

u kochinchinskiej bardzo maty. Pomigdzy trzynastu kurami rdznych ras, zba-

•) Cottage Gardener, 3 at. 1860, p. 218.

Williams, czytane na poaiedz. Dublin Nat. HUt. Soc, przytoczone w Cottage

Gardener 1856, p. 161. .... ,

») De l’Espice, 1859, p. 442. Co do kur z rzaruemi kikimi w Ameryce loludmo-

wej p. Roul,n w Mem. de 1'Acad. des Sciene. T. VI p. 351 oraz Azara, Quadrupedea do

Paraguay T. II, p. 324. Kura szorstkopifira, ktor^ otrzymalem z Madrasu minla czarne koici.
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danemi przezemnie, pi?c miato normalnie czternascie pi<5r, liczac w to dwa srod-

kowe piora sierpowate; szesc innych (mianowicie kogutkafferyjski, kura kochin-

chinska, migoc^cy zfotem kogut polski, kura sultanska, wojownicza i malajska)

miaty po szesnascie, dwie zas (stary kochinchinski kogut, oraz kura malajska), mia-

ly po siedemnascie pi<5r. Kura bezogonowa nie mawcaleogona, a upewnego ptaka,

ktdrego trzymalem iyvego, gruczot ttHszczowy by! nie rozwini?ty. Jesli zas i u tego

ptaka kosc ogonowa (os coccygis) byla bardzo niezupelna, towkaidymraziepo-

siadalon jednak slad ogonazdwoma dosycdtugiemi pidrami na miejscuzewnetrz-

nych sterdwek. Ptak tenpochodzitzrodziny,gdzie,jakmidoniesiono,czystoscra-

syzachowywata si? przez ci$g lat dwudziestu. Jednakzekurybezogonowe produ-

kujq, cz?sto ratode, zaopatrzone w ogon. *) W nowszych czasach pewien do-

skonaty fizyolog *) uwazat ras? t? jako oddzielny gatunek;gdyby jednak byl on

zbadat potworn% form? kosciogonowej.nigdybydowniosku takiegonie doszedl.

Zostat on zapewne wprowadzony w bl$d przez fakty, podawane w kilku dzie-

lach, jakoby kury bezogonowe znajdowaty si? w stanie dzikim na Ceylonie.

Wszelako fakty te ss| ealkiem btedne, jak mi? zapewnili Mr. Layard i Kellaert,

ktdrzy studyowaliszczegdlowo ptaki na Ceylonie. Dlugosc podymow bardzo bywa

rdin^; u kur hiszpanskich i szorstkopidrych s$ one znaeznie dtuzsze w stosunku

do uda; u kur jedwabistych i bantam — krotsze, niz u dzikiego G.bankiva-

u tego ostatniego zas, jak widzielismy, dlugosc podymow bywa zmiennij. Pody-

my czosto opierzone, a u wielu ras uogi zaopatrzone s% w palec nadmierny. Mi-

goc^ce zlotem 3
)
kury polskie posiadaja podobno pomi?dzy palcaini silnie roz-

wini?t$ skdr?. Mr. Tegetmeier zauwaiyt to ujednego ptaka; u jednego zas, ktdrego

zbadalem, nie miafo miejsca nic podobnego. U kurkochinchinskich palec srodko-

wy *) jest podobno dwa razy dtuzszy od bocznego i dla tego tei znaeznie wi?kszy

nii. u G. banlciva, lub innych kur; udwoch, ktore zbadalem, nie miato to miejsca.

Pazur palca srodkowego jestu tej rasy bardzo szeroki i plaski, lecz w zmiennym

stopniu, jak to znalazlemu dwdeh ptakow. U G. banlciva istnieje tylko szczatek

pazura. Gfosr6znisi?takze u kazdej prawierasy, jak mi donosr Mr. Dixon. Kury

malajskie

4

)
piej^glosno, nizko, lecz zeznaczn%r64nic% indywidualn^. Putkownik

Sykes ®) zauwazyt, ze kogut domowy Kulm w Indyach, nie wydaje ostrego, czystego

piania koguta angielskiego, a „skalajegoton6wzdaje si?byd bardziej ograniezo-

na.“Dra Hookera zdziwito „dtugotrwate, wyj%cepianie“ kogutow w Sikhim. Pianie

kogutdw kochinchinskich rdini si? w zabawny sposdb od piania koguta pospo-

litego. Temperament rdznych ras jest bardzo rozmaity; waha si? od dzikiego,

wyzywaj%cego usposobienia koguta wojowniczego, do nadzwyczaj pokojowego

l
) Hetoitt, w Tegetmeiera Poultry Book, 1866, p. 281.

*) Broca, w Brown-Sequarda Journal do Physiologic T. II, p- 861,

*) Dixon, Ornamental Poultry, p. 826

*) Poultry Chronicle. Vol. I, p. 486, Tegetmeier Poultry Book, 1866, p. 41 i 46.

5
) Ferguson, on Prize Poultry, p. 87,

«) Sykes w Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 151; Hooker Himalayan Journals V. I, p, 314.

Dziela Karola Darwina —ZmiennoW zwierzqt i roSlin. T I, 27
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usposobienia kogutow kochinehinskieh. Te ostatnie „pas$ si?“ jak niektdrzy

twierdz% na daleko wi?ksz% skal?, niz inne „odmiany.“ Kury hiszpanskie wi?cej

cierpi% od mrozdw ni& inne rasy.

Zanim przejdziemy do skieletu, musimy poznac r<52nice, istniejace porai?-

dzy rozmaitemi rasami G. bankiva. Niektorzy pisarze m6wia o rasie hiszpan-

skiej, jako o jednej z najodmienniejszych i tak tez jest rzeczywiscie ze wzgl?du

na wygl^d ogdlny. Jej rdznice charakterystyczne nie s% atoli znaezne. Rasa

malajska wydaje mi si? bardziej okreslona, a mianowicie na zasadzie wysokiego

wzrostu, malego, powistego ogona, z wi?cej nii czternastn sterdwkami, oraz ma-

iych grzebykdw i platow. Tem niemniej wszakie podrasa malajska jest dokta-

dnie tak samo ubarwiona jak G. bankiva. Niektdrzy pisarze uwaiaj% kur? pol-

skqjako bardzo wyraznie okreslon$;lecz jest torasanapdlpotworna, jak tegodo-

wodzi czaszkaz wyuiostosci^, nieprawidlowo przedziurawiona. Kury kochinchiri-

skie stanowia prawdopodobnie ras? najwyrazuiej okreslon^ ze wszystkich. Zwra-

cam uwag? na jej gt?boko brdzdowane kosci czolowe, swoiscie uksztaltowany

otwdr potyliczny, krdtkie lotki, krdtki, wi?cej, niz czternascie pidr zawieraj^cy,

ogon, szeroki pazur na palcu srodkowym, k?dzierzawo szorstkie upierzenie, oraz

cieinno ubarwione jajka, a szczegolniej glos swoisty. Jesli jakab%dz z naszycb

ras pochodzi od nieznanego gatunku, roznego od G. bankiva, to jest tozapewne

rasa kochinchiiiska. Wszelako rozwazauie pro i contra nie przemawia na ko-

rzysd tego pogl^du. Wszystkie te roinice charakterystyczne rasy kochinchin-

skiej s% mniej lub wi?cej zmienne i daj^ si? odszukac w mniejszym lub wi?k-

szym stopniu u ras innych. Pewna podrasa ma ubarwienie bardzo zblizone do

takowego G. bankiva. Opierzone nogi, cz?stokroc zaopatrzone w palce dodat-

kowe, skrzydla, niezdatne do lotu, nadzwyczaj spokojny temperament wskazuj%

dtugotrwale oswojenie: a dalej, kury te pochodza z Chin, gdzie, jak nam wiado-

mo, rosliny i zwierzeta z nadzwyczajna starannoscia byly hodowane od bardzo

dawnego czasu, gdzie zatera mozemy si? spodziewac znalezc silnie zmodyfiko-

wane rasy domowe.

Roznice osteologiczne. Zbadatem dwadziescia siedm skieletow, oraz pi?d-

dziesi^t trzy czaszek roinych ras, wtaczaj^c w to trzy czaszki G. bankiva. Pra-

wie potow? tych czaszek zawdzi?czam uprzejmosci Mr. Tegetmeiera, a trzy skie-

lety Mr. Eytonom

Wielkosc czaszki bywa rozraaita u rozmaitvch ras. U uajwi?kszych kur

kochinehinskieh czaszka jest prawie dwa razy drufcsza, lecz w przyblteeniu nie

jest dwa razy szersza, ni£ u rasy bantam. Kosci na podstawie czaszki od wiel-

kiego otworu potylieznego az do przedniego konca (wlfjcznie z kosci% kwadra-

tow$ i skrzydlat^), maj^ u wszystkich ras ksztalt absolutuie identyezny. To sa-

mo tyezy si? tei szcz?ki dolnej. W budowie czota widzimy cz?sto uieznaczne

rdinice pomi?dzy samc-ein i sarnie^, uwarunkowane oczywiscie obecnosci^ grze-

bienia. We wszystkich wypadkach czaszka G. bankiva sluftyla mi jako skala

pordwnau. U cztereeh kur wojowniezyeh, ukury malajskiej, afrykaiiskiej, u ko-

guta szorstkopiora z Madras, oraz u dwoch czarnokostnych kur jedwabistych

nie ma zadnych roinic, godnych uwagi. U trzech kogutdw hiszpanskich ksztalt
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czola pomi^dzy oczodolami bardzo si§ ro2ni; u jednego jest ono znacznie wkl§-

snigte, gdy tymczasem u dwoch innych jest raezej wypukle i posiada gteboka

brozdo srodkowa. Czaszka kury jest gtadka. W trzech czaszkach Sebright-

Bantams jama czaszki jest bardziej kulista i energiczniej obniza si§ ku potylicy,

niz u 0. bankiva. U kury Bantam, lub kury z Burmy, te same ceehy sq jeszcze

silniej wyrazone, a gorna potylica jest bardziej zaostrzona. U czarnej kury Ban-

tam czaszka nie jest tak kulista, otwdr potyliczny jest bardzo wielki i ma

takie same trojkatne zarysy, jak te, ktore b^dq ponizej opisane w czaszkach kur

kochinchinskich. W czaszce tej obis wstmpujqce gatgzie kosci miedzyszczgko-

wej byty w swoisty sposob pokryte wvrostkami kosci nosowych. Poniewafc je-

dnak widziatem jeden tylko egzemplarz, bye moze, ze niektore z tych roznic sq

indywidualne. Z kur kochinchinskich i Bramas (te ostatnie stanowiq skrzyio-

wanqras§, bardzo zblizonq do kur kochinchinskich), zbadalem siedem czaszek.

W punkeie, gdzie wst^pujace galezie kosci mi§dzyszcz£kowej zaginaja si§ ku

kosciom czolowym, powierzchnia jest bardzo weisnieta i z tego to zagl^bienia

ciagnie si§ ku tyfowi gi§boka brozda srodkowa rozmaitej rozlegtosci. Brzegi

szczeliny tej sq nieco wystajqce, zarowno jak i wysokosc czaszki po-za i po nad

oczodolami. U kur cechy te sq mniej rozwini^te, kosci skrzydlate i wyrostki

szcz§ki dolnej sq w stosunku do wielicosci glowy szersze mi u O. bankiva, & to

samo ma miejsce u kur Dorking, gdy dosi^gajq one znaeznej wielkosci. Wierz-

cholkowe rozdwojenie kosci podj§zykowej jest u kur kochinchinskich dwa razy

szersze nii u 0. bankiva, podezas gdy dtugosciunych kosci aparatupodj^zykowego

zachowuje s!q jak 3:2. Najdziwniejszy wszakze charakter okazuje ksztalt otwo-

ru potylieznego. U G. bankiva (A) szerokosc, zmierzona w linii poziomej prze-

wyzsza wysokosc linii pionowej, a kontur jest prawie kolisty. U ras zas kochin-

chihskich przeciwnie (B) kontur jest trdjkatny, a dlugosc linii pionowej prze-

wyzsza dlugosc linii poziomej.

Fig. 22 Otw6r potyliczny; wielk. nat A. Dziki G. bankiva. B. Kogut kochinchi6«ki.

Tg samq form§ znajdujemy u wyitej wspomnianych czarnych kur Bantams, a nie-

co zbliionq— u niektdrych kur Dorkings, a w malym stopniu u niektdrych in-

nych ras.

Zrasy Dorking zbadalem trzy czaszk'
-

,
z ktorych jedna nalezala do bialej

podrasy. Cecho godnq uwagi stanowi szerokosc kosei czotowych, posrodku

umiarkowanie brdzdowauvch. Tak, w pewnej czaszce, ktorej dlugosd przewyfc-

szala pbltora raza dlugosc czaszki G. bankiva

,

szerokosc pomigdzy oczodolami

byla dokladuie dwa razy wi^ksza. Z rasy hamburgskiej zbadalem cztery czaszki

(samca i samic§ prqikowanej podrasy, oraz jednq (samca) migocacej). Kosci no-

sowe sq dziwnie aaleko odlegte od siebie, lecz w stopniu zmiennym; dla tego tei

pozostajq wqzkie przerwy, pokryte sk6rq,pomiedzy koncamiobu wstepujqcych ga-

lezi kosci mi§dzyszcz§kowej, ktbre sq dosyc krotkie, oraz pomi§dzy temi gal§-

ziami i kosemi nosowemi. Powierzchnia kosci czolowej, na ktdrq zachodza

B A
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gal§zie kosci mi§dzyszcz§kowej, jest bardzo malo wkl^sni^ta. Cechy teznajduja

si§ bezw^tpienia w scislym zwigzku z szerokim, przyplaszczonym grzebieniem

rdZowatym, charakterystycznym dla rasy bamburgskiej.

Zbadalem czternascie czaszek podras polskich oraz innych, zaopatrzonych

w p§czki pi6r; rdznice pomi^dzy nierni sg nadzwyczajne. Wspomne naprzdd

o aziewi^ciu czaszkach rozmaitych podras augielskich kur czubatych. * Polkuli-

st^. wynioslosd kosci czotowvch J

) widac na zatgczonych tu rysunkach, gdzie B
przedstawia czaszk§ polskiej kury z bialytn p§czkiem pidr, skosniez gdry, A—zas

czaszk§ O. bankiva \v tem samem poiozeniu. Na Fig. 24 podane ssj dla porowna-
nia przeci^cia podtuzne czaszki kury polskiej oraz kochinchinskiej tej samej

wielkosci. U wszystkich kur polskich wynioslosc zajmuje to samo miejsce, lecz

r<52ni si§ bardzo wielkoscig. U jeduego z dziewi§ciu moich egzemplarzy byla ona

nader nieznaczna. Stopien skostnienia tej wyniostosci bardzo jest zmienny;

mniejsze lub wi^ksze czgsci sg zastapione przez skor^. U jeduego egzemplarza
znajdowato sie tylko jedno otwarte miejsce; zwykle atoli istuiejij Iiczne, rozrnai-

cie uksztattowane, otwarte miejsca, tak, ze kosc przedstawia nieprawidlow%

siec. Srodkowy, podluzny zakrzywiouy pasek kostnypo wi^kszej cz^sci zacho-

wuje si§.

Fig. 23. Czaszka, wielk. nat., nidziana 'z gory, 'nieco skoSnie. A. Dziki Callus bankiva

B. — Kogut polski z biaiym p$czkiem pi6r.

U jednego egzemplarza na przestrzeni calej wynioslosci nie bylo zadnej

kosci, a oczyszczona czaszka, rozpatrywana z g6ry, przedstawiala sie w postaci

otwartego zagt^bienia. Przemiany w calej wewn^trznej postaci czaszki sa nad-

zwyczaj wielkie. Mozg zostal w odpowiedni sposob zmodyfikowany, jak to

») Opis z rysnnkami czaszki kur polskich Mr. Tegetmeiera w Proc. Zool. Soc. 25

Nov. 1856 p. 366. Co do innych wskazhwek p. Izyd. Geoff. St. Hilaire, Hist. Nat. gen.

des Anomalies T. I p. 287. C. Dareste (Recherches sur les conditions de la Vie etc. Lille

1863, p. 36) przypuszcza, te wyst?p nie jest utworzony ko&emi czolowemi, lecz skostnie-

niem opony twaidej mozgu.
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wskazuja oba przeei^cia podtuzue, zaslugujace na uwazne rozpatrzeme. Ztrzech

jam, naktdre podzielona jest czaszka, gorna i przednia znacznej ulegty mod^ti-

kaeyi. Jest ona widocznie znaeznie wigksza niz w czaszce kur kochincmnskicn

tei same) wielkosci; rozciaga si§ te4 ona znaczDie dalej ponad sciank§ oczodotu,

lecz z boku jest plytsza. W^tpi?, czy jama ta jest catkowicie wypetmona

mozgiem. W czaszce kur kochinchinskieh orazjuVszystkichkur pospolitych, su-

ny wewnetrzny wyst§p kostny oddziela od siebie przednia i srodkowa jame.

Wystepu tego brak zupetnie w narysowaoej tu czaszce kury polskiej. Ksztatt

jamy srodkowej jest u kury polskiej kolisty, u kochincbinskiej zas wydtuzony.

Fig. 24. Pr.eci?cie podtulne przez czaszki, wielk. nat A. Kogut tpolslci. B. kochinchift-

ski, dla porowuania z powyiszym, jako bfd.-jcym prawie tej samej wielkoici.

Ksztatt tylnej jamy, r<5wnie2 jak jej potoieoie, wielkosc i ilosc otworow

dla nerwdw wtych dw6ch czaszkach r6zmi% si§ od siebie znaeznie. Rowekgtebo-

ko zachodzacy na kos<$ potyliczmj u kur kochinchinskieh, me lstmeje zupetnie

w czaszce kury polskiej, podezas gdy u innego osobmka jest dobrze rozwini|-

tym. U tego ostatniego osobnika cala wewn^trzna powierzchnia tylnej jamy ro-

4ni sie takSe do pewnego stopnia co do ksztattu swe.go. Robitem przecigcia

dwdeh innych czaszek, a mianowicie jednej naleiijcej do kury polskiej ze szcze-

golnie mato rozwinieta wyniostosci^, drugiej—pochodz%cej odkury suttanskiej,

uktdrej wynioslosc ta by la nieco wigeej rozwim§ta. Umiesciwszydwiete czaszki

• i

J 04\ mnvna rlokladne StODIUOWa-

szee kury polskiej o male] wyniosrosci, Kosraa iisiew*u uuuhouaj

i srodkowa jama istnieje, lecz jest nizk%. U kury suttanskiej listewka ta jest za-

stapiona przez wazka br6zd§, znajdujaca si§ na szeroknn wyniostym wyst^pie.

Naturalnie, mozna spytac, czy te zadziwiajace modyhkacye w ksztatcie

mdzgu nio wptywaja zle na inteligencyg kur polskich. iNiektdrzy pisarze sadzi
,
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ze kury te s$ nadzwyczaj oglupiale. Beehstein wszakze i Mr. Tegetmeier dowiedli,

ze to nie zawsze miewa miejsce. Niemuiej Beehstein podaje *), iz posiadal pol-

skg kur?, ktora „byla poiuieszan% i caty dzien trwozliwie kr?cita si? tu i ow-
dzie.“ Pewna kura, b?d%ca w rnojein posiadaniu, lubila bardzo samotnosc i cz?-

sto tak byta pogr^ona w zadumie, ze pozwalala sie dotykac bezkarnie. Wszcze-
gdlny tei sposdb brakowalo jej zdolnosci znajdywania sobiedrogi, tak, ze gdy
oddalala si? na sto yarddw od miejsca, gdzie zazwyczaj Karmiono, gubita si?

caikowicie i prdbowala upareie, lecz w fafszywym kieruaku, dojsc don napo-

wrot. Otrzymatem takze inne, podobae wiadomosci o kurach polskieh, ktore

byly, zdaje'si?, oglupiate i na wp<51 idiotyezne. *).

Powrocmy wszakze obeenie do czaszki. Cz?se tylna, widziana z wierzchu,

rtfani sie tylko mato od czesci tylnej u O. hankiva: U wi?kszosci kur tylne bo-
czne wyrostki kosci czolowej i wyrostek kosci skroniowej schodz$ sie ze soba

i kostnieja w blizkosei swych korieow. To wszakze pofyezenie dwcich kosci nie

jest stalem u zadnej rasy i w jedenastu czaszkach na ezternascie, pochodz^cycb
od ras zaopatrzonych w p?czki pior, wyrostki te byly zupetnie oddzielone. Gdy
wyrostki te nie sa pot^ezone, wtedy biegna ku dolowi pod katem prostym do
szcz?ki dolnej, zamiast jak u wszystkich zwyezajnych ras pochylac si? ku przo-

dowi, a w tyra tez wypadku dluzsza os kostnei jamy usznej jest bardziej pro-

stopadl^, niz u innych ras. Jezeli wyrostek luskowaty jest swobodny, anieroz-
szerzony na swym koncu, wtedy redukuje si? on do nadzwyczaj delikatnego

i zaostrzonego haezyka, rozmaitej dtugosci. Kosci skrzydlate i kwadratowe nie

przedstawiaj?, itadnyeh r<54nic. Kosci podaiebieuiowe s$ na swych tylnych koh-
cach nieco bardziej zakrzywione ku gorze. Kosci czolowe przed wyniostoscia

s% jak u Dorkings bardzo szerokie, lecz w stopniu zmiennym. Kosci nosowe od-

staja od siebie, jak u ras hamburgskich. lub tez prawie dotykaja si? wzajemnie.

W jednym wypadku ulegty one razem skostnieniu. Kazda z kosci nosowych wy-
syla ku przodowi wlasciwie dwa wyrostki podluzne jednakowej diugosci, ktore

tworz% widty; u wszystkich wszakze czaszek kur polskieh, z wyjatkiem jednej,

wyrostek wewn?trzny bywa znaeznie lecz w stopniu zmiennyin skrdcony i zwrd-

cony nieco ku gorze. U wszystkich czaszek, z wyjatkiem jednej, oba wst?pu-

j^ce rozgal?zienia kosci mi?azyszcz?kowej zamiast biedz do gdry pomi?dzy wy-
rostki kosci nosowych i oprzec si? ua kosciach sitowych, skracaj% si? bardzo
i koncz$ przyt?pionem ostrzem, zwrdconem nieco ku gorze. W tych czaszkach,

gdzie kosci nosowe poloione ssj bardzo blizko siebie lub kostnieja, niemoiiebnem

jest, aby wst?puj?ce rozgal?zienia kosci mi?dzyszcz?kowej dosi?galy az do ko-

6ci sitowej lub czolowej. Widzimy tedy, ze nawet wzajemne potyezenie kosci

ulegto zmianie. Widocznie skutkiem tego, te rozgal?zienia kosci mi?dzyszcz?-

kowej i wyrostki wewn?trzne kosci nosowych sq. nieco ku gorze zakrzywione,

otwory zewn?trzne jam nosowych s$ wzniesione i maj% kontury p6tksi?4ycowe.

Musze powiedzied jeszcze sldw kilka o czubatych rasach zagranicznych.

Czaszka jednej bialej tureckiej kury czubatej, pozbawionej ogona, ma bardzo

nieznaezn? wyniostosc i jest tylko malo przedziurawiona. Wst?pujfjce rozga-

l?zienia kosci mi?dzyszcz?kowej s% dobrze rozwini?te. U innej tureckiej rasy

Ghoondooks, czaszka jest znaeznie wyniosl^ i przedziurawionij. Wst?puj%ce
rozgal?zienia kosci mi?dzyszcz?kowej sij tak znaeznie zredukowane, ze wy-

*) Naturgeschiohte Deutschlands. Bd. Ill, 1793, p. 400.

*) The Field. N. Mai 1861. Od Ur. Brent i Tegetmeier otrzymatem doniesienia po-
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stajq tylko na l
/lt cala, a wewn^trzne wyrostki kosci nosowej sq tak caiko-

wicie zredukowane, ze powierzehnia, na ktorej powinny wystepowac, jest zu-

petnie gtadka. Widzimy tedy, ze dwie te kosci sq w najwyzszym stopniu

zmodyfikowane. Co do kur sultanskich, innej tureckiej rasy, zbadatem awie

czaszki od nich pochodzq.ce. W czaszce samicy wyniotosd byla o wiele wi$-

ksza, nifc w czaszce samca. W obu czaszkach wstepujqce rozgat^zienia kosci

mi^dzyszez^kowej byly bardzo krdtkie i w obu tez podstawowe cz§sci wy-

rostkow wewn^trznych kosci nosowych byly razem zrosni^te. Te czaszki kur

sultanskich tem si^ rdznily od angielskich kur czubatych, ze kosci czolowe

przed swa wyniostosciq nie byly rozszerzone.

Fig. 26. Ciaszka knry rogatej, wielk. nat., * g6ry i nieco * ukoaa (wtaanoW

Hr. Tegetmeiera).

Ostatnia czaszka, ktdrq opisac musz§, jest jedynq w swym rodzaju i zo-

stala mi poSyczonq przez Mr. Tegetmeiera. W wigkszosci swych cech jest ona

podobnq do czaszki kury polskiej, niema wszakie wielkiej wyniosloSci czoto-

wej. Natomiast posiada ona dwa wyst^py zaokrqglone innej natury, ktdre

znajdujq sig bardziej ku przodowi, nad kosdmi Izowemi. Te zadziwiajqce wy-

st§py, w ktdre mdzg nie wchodzi, oddzielone sq od siebie za pomocq gtgbokie-

go srodkowego rowka, o niewielu delikatnych porach. Kosci nosowe sq od-

daloue od siebie dosd znacznie; ich wyrostki wewn^trzne i wstepujqce rozga-

Iqzienia kosci mi^dzyszcz^kowej, sq zwrdcone do gdry i skrdcone. Oba wy-

st^py podtrzymywaly bezwatpienia oba wielkie zrogowaciate wyrostki grze-

bienia. ...
Z faktow opisanych widzimy, w jaki zadziwiajqcy sposdb zmiemajq sie

niektdre kosci czaszkowe u kur czubatych. Pod pewnym wzgl^dem mo4na

wyniostosc nazwac potwornosciq, gdyit rdzni si$ ona calkowicie od tego, co

w naturze obserwowad mostna. Poniewait jednak jest ona zwykle nieszkodliwq

dla ptaka i scisle ulega odziedziezaniu, pod innym wi§c wzglgdem za-

ledwie mo£na jq nazwac potwornosciq. Mozna ulozyd szereg i rozppczad go

od czarnokostnej kury jeawabistej, ktdra posiada bardzo maty czub pidr i ktd-

rej czaszka pod tym czubem przedziurawionq jest tylko przez kilka nadzwyczaj

malych otwordw; zresztq czaszka ta nie przedstawia zadnych innych roinic.

Od tego pierwszego szczebla mozemy przejsd do kur o peczku pidr umiarko-

wanie duzym, ktdry spoczywa, wedlug Bechsteina, na mi^snej masie, lecz

o czaszkach, pozbawionych wyniostosci. Prague tu dodac, ze widzialem po-

dobnq mi^snq lub wldknistq mase pod pgczkiem pidr na glowie kaczki czuba-
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tej a w tym wypadku nie znalaztem rzeczywistej wyniostosci na czaszce; ta

ostatnia byta tylko nieco bardziej kulista. Przystopuj^c wreszcie do kur ze

znacznie rozwini^tym p^czkiem pidr, zobaczymy, Ze czaszka rna znaeznsj wy-

nioslosd i przebita jest wielka ilosci% nieprawidlowych, otwartych miejsc.

Blizki zwi^zek pomi^dzy czubem pior i wielka wyniostoscia kostn$ staje si§

widocznym i w inny takze sposdb; albowiem Mr. Tegetmeier donosi mi, ze kur-

cz§ta z wielka wymostoscisj kostna, otrzymuja zawsze w stanie doroslym wielki

czub pidr.

Niema w^tpliwosci, it niegdys hodowcy kur polskich zwraeali uwagg

tylko na czub pidr, a nie na czaszk§. Tem niemniej jednak przez to, it po-

wi§kszyli oni czub pidr z dziwnie dobrym skutkiem, uczynili tez czaszke

wzadz**iwiaj%cym stopniu wypukta a przez wspotczynnosc wzrostu w tym sa-

mym czasie naruszyli teZ oni ksztalt i odpowiednie pofyczeDie kosci mi§dzy-

szczekowej i nosowych, ksztalt nozdrzy, szerokosd kosci ezolowych, ksztalt

tylnych, boczuych wyrostkdw kosci czolowej i tuskowej, fcierunek osi kostnej

jamy usznej i wreszcie konfiguracy? calej czaszki wraz z ksztaltem mozgu.

Xrqgi.—U O. bankiva znajduje si§ czternascie kr§gdw szyjowych, siedem

piersiowych z Zebrami, o ile si§ zdaje, pi^tnascie l^dzwiowych i krzyzowych,

oraz szesc ogonowych *). Wszelako kr§gi lgdzwiowe i krzyzowo sa tak silnie

z sobij spojone, Ze nie jestem pewny, jaka jest ich liezba, a to utrudnia pord-

wnanie ogdlnej ilosci kr^gdw u rozmaitych ras. Mdwilem o szesciu kr^gaeh

ogonowych, poniewaZ kr§g podstawowy jest calkowicie prawie zrosniety z mie-

dnic%; jesli jednak przyjmiemy liczb§ siedem, w takim razie liczba krggdw ogo-

nowych b^dzie zgodna we wszystkich skieletach.

Kr§gdw szyjowych jest, jak powiedziano, pozornie czternascie, lecz na

dwadzielcia trzy skielety b§d%ce w stanie odpowiednim dla badan, pi§d z nich,

a mianowicie dwa, pochodz^ce od kur rasy wojowniczej, dwa od pr^zkowa-

nych hamburgskich i jeden od kury polskiej, miato krgg czternasty, zaopa-

trzony w Zebra, wprawdzie krotkie, lecz zupelnie rozwiniete i majace podwdjne

potaczenia stawowe. Obecnosd tych matych Zeber nie moZe bye uwazana za

fakt wielkiej doniostosci, gdyZ wszystkie‘kr§gi szyjowe posiadajtj resztki Zeber.

Wszakze rozwdj ich na czternastym kregu zmniejsza objgtosc kaualdw w wy-

rostkach poprzecznych, przez co kr^g ten staje sie zupelnie podobnvm do

pierwszego kr<?gu piersiowego. Wystapienie tych matych zeber metylko mo-

dyfikuje czternasty kr§g szyjowy, gdyz wlasciwie Zebra pierwszego wtasciwego

kregu piersiowego nie maja wyrostkdw, lecz w kilku skieletach, gdzie

czternasty kr$g szyjowy posiadat mate zebra, pierwsza para prawdziwych ze-

ber miala dobrze rozwiniete wyrostki.
,

Skoro wrdbel ma tylko dziewi^c kr?gow szyjowych. a tabgdz ma ich az

dwadziescia trzy *), nie powinnismy si§ dziwic, ze ilosc kr^gdw szyjowych

u kur jest, jak widzimy, zmieuna.
.

Istnieje siedm kr^gdw piersiowych, ktdre nosza Zebra; pierwszy mgdy me

jest zrosniety z czterema nast^pnemi, ktdre po wigkszej cz§sci s% ze soba zro-

sniete. U jednej wszakze kury suttahskiej pierwsze dwa krggi piersiowe byty

Zdaje ai$, it niewta&ciwie oznaezytem pojedyneze grupy kr?g6w; albowiem nie

maty autorytet, W. K. Parker przypuszcza n tego rodzaju 16 szyjowych kreg&w, 4 pier-

siowe, 15 l^dzwiowych i 6 ogonowych (Trans. Zool. Soc. Vol. I, p. 198). Uiywatem je-

dnak tych samych oznaezefi we wszystkich nast^pnych opisach.

*) Macgillivray, Britisch Birds Vol. I p. 25.
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swobodne. W dw6ch skieletach byt swobodnym piaty krcg piersiowy. Po
wi?kszej cz?sci jest swobodnym kr%g szdsty (jak u G. bankiva); niekiedy

wszakze tylko na swym tylnym koncu, gdzie styka si? on z siodmym kr?giem.

Siodmy kr?g piersiowy by 1 we wszystkich wypadkach, z wyj^tkiem jednej ku-

ry hiszpauskiej, zrosni?ty z kregami l?dzwiowemi; stopieii zatem zrosni?cia

tych srodkowych kr?gow piersiowych jest zmienny.

Normalna liczba prawdziwych zeber jest siedem, lecz u dwoch skieletow

kur suftariskich (u ktorych czternasty kr?g szyjowy pozbawiony byl rnatych ze-

ber) znalazto si? po osiem par. (Jsma para zdawata si? bye rozwini?t$ na kr?-

gu, ktory odpowiada pierwszemu kregowi l?dzwiowemu u G. bankiva, Kouiec

mostkowy obu zeber, tak siddmego jak dsrnego, nie dochodzil do mostka.

U czterech skieletow, u ktdrych byly rozwini?te zebra na czternastym kregu

szyjowym, znalazto si?, liczac te kregi szyjowe, osiem par. Lecz ujednego
koguta bojowego, u ktdrego czternasty kreg szyjowy miai 2ebra, znalazlo si?

tylko szesc par prawdziwych zeber piersiowych. Szdsta nie miala w tym wy-
padku zadnych wyrostkow i podobna byla przez to do siodmej pary w innych

skieletach. U tego koguta bojowego brakowalo, o ile sqdzic raozna Dylo z wy-
gladu kr?gdw l?dzwiowych, calego kr?ga piersiowego wraz z jego zebrami.

Widzimy z tego, sfce ilosd ieber, (wliczajq.c w to, lub nie mal$ par? ieber, wisz^c^

u czternastego kr?ga szyjowego) waha si? od szesciu do osmiu par. Szdsta

para cz?sto nie ma wyrostkow, koniec mostkowy siodmej pary jest u kur ko-
chinchinskich nadzwyczaj szeroki i catkowicie skostnialy. Jak juz przedtem

wspomniano, zaledwie mozliw^ jest rzeczq przeliczyc kr?gi l?dzwiowo-krzy2o-
we. Zapewne jednak nie odpowiadaj^ one sobie zupetnie co do liezby i formy
w rozmaitych skieletach. Kr?gi ogonowe sa we wszystkich skieletach bardzo do
siebie podobue. Jedyna rofcnica polega na tern, ze kr?g podstawowy zrosni?-

ty bywa z miednic% lub nie; rd£ni$ si? zaledwie co do dlugosci i nie s$ krdtsze

u kur kochinchinskich z ich krdtkiemi pidrami ogonowemi ni2 u innych ras.

U jednej wszakze kury hiszpanskiej kr?gi ogonowe byly nieco wydluzoue.
U trzecn kur bezogonowych znalazla si? tylko mala ilosc kr?gdw ogono-
wych; byly one razem zrosni?te w jedn§ nieksztaltnq mas?.

Na kr?gach poiedynezyeh roinice w budowie sa bardzo nieznaezne. Na
dzwigaezu jama dla klykeia potylieznego jest albo sfcostniala w postaci pier-

scienia, lub tei jak u G. Bankiva jest ona na gornym swym brzegu otwarta.

Gdrny iuk kanatu kr?gowego jest u kur konhinchinskich nieco wiecej wygi?ty
niz u G. Bankiva, odpowiednio do ksztaitu otworu potylieznego. W kilku skie-

letach moina zauwazyc pewnq, wprawdzie uiebardzo znaczn$ roznic?, pocz^w-
szy od czwartego kr?ga szyjowego az do szostego, siddmego lub dsrnego, gdzie
jest ona najwyra#,niejsz%. Polega ona na tem,£e aolne zst?puj%ce wyrostki pol$-
czone sf| z trzonem kr?ga przez pewnego rodzaju pr?ciki.“ Mozua to zauwaiyc
u kur kochinchinskich, polskich, niektdrych hainburgskich i prawdopodobnie
u ras innych jeszcze. U kur wojowniezyeh, Dorkings, hiszpanskich, Bantams
i u niektdrych innych zbadanych przezemnie rasbrak tej cechy, lub jest ona bar-

dzo slabo rozwini?ta. Na grzbietowej powierzchni szdstego kr?ga szyjowego
s^ u kur kochinchinskich daleko silniej rozwiniete trzy wystaj^ce wierzcholk i,

mz; w odpowiednich kr?gach kury wojowniczej lub tei G. Bankiva.
Miednica,—Rdzni si? ona w rozmaitych skieletach pod kilku wzgl?dami.

Przedni brzeg kosci biodrowej zdaje si? posiadad na pierwszy rzut oka bardzo
zmienny koutur; zalezy to jednak gldwnie od stopnia, w jakim brzeg srodkowej
cz?sci zrasta si? z grzebieniem kr?gos!upa. Granice sa jednak rozmaite; u kur
Bantams sa bardziej sci?te, u niektdrych innych ras, jak np. u kochinchinskich,
bardziej zaokrqglone. Granice otworu kulszowego znaezne przedstawiaja

Dciela Karola Darwina.—ZmiennoSc awierz^t i roftlin. T. I, 88

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



— 218 -
rdznice. U kur Bantams one prawie koliste, u Bankiva jajowate, a w nie-
ktdryeh skieletach np. hiszpanskich, prawidtowo owalne.

Brozda zaslonowa (incisura obturatoria) jest w nie-
ktdrych skieletach daleko krotsza niz w innych. Koniec
kosci lonowej przedstawia najwigksza rdznicg. U Ban-

13 kiva jest on zaledwie rozszerzony, u kur kochinchinskich
jest (znacznie i stopniowo rozszerzony, a w rnalyin tez
stopniu u niektoryeh innych ras, u Bantams zas nagle sig
rozszerza. U pewnej kury Bantam kosc ta przedtuzala
sig bardzo malo po za koniec kosci kulszowej. Gala rnie-

a dnica u tego ostatniego ptaka rdinila sig znacznie w sto-
sunkach swoich; byla ona szersz§ w stosunku do dlugo-
sci, nit u Bankiva.

j

P
owy

2

tieit
St

Lt
r

z
g
boku .

Mostek -Kosc ta jest po wigkszej czgsci tak zmie-

a Dziki G. bankiva. B niona
>
ze zaledwie jest inozhwem, pordwuac ksztalt jej

Kogut |kochinchi*Rki. u roznych ras. Ksztalt trojkijtnego koiica wyrostkdw
bocznychjest znacznie rozny; jest on albo prawie r<5-

wnostronny, lub tez znacznie wydtuzony; gdrna czgse grzebienia jest mniej lub
wigcej pionowa i znacznym ulega wahaniom; podobnie tez sposob zakrzywie-

nia tylnego kouca oraz splaszczenia dolnej

powierzchni. Kontury wyrostka rgkojesci sa
rowniez zmienne; jest on klinowatv u Banki-
va, zaokraglony u rasy hiszpanskiej. Kosc
obojczykowa w tern sig zmienia, ze jest mniej
lub wigcej zgigta; w rdwnym tez stopniu
zmienia sig ona co do ksztaltu blaszki konco-
wej, jak to widziec mo2na z figur tu podanych.
Jednakze ksztalt tej czgsci roznil sig takze
nieco u dwdch skieletdw dzikiego Bankiva.
Kosci krucze nie przedstawiaj% £adnych xbt-
nic, godnych zaznaczenia. Lopatka rdini sig

co do ksztaltu: u Bankiva jest ona prawie
jednostajnej szerokosci, u kury polskiej jest

w srodku 0 wiele szersza, a u dwoch kur sul-
tahskich zwgza sig nagle ku kohcowi.

Porownalem starannie wszystkie poje-
dyncze kosci nogi i skrzydla z odpowiedniemi
koscmi G. bankiva u nastopujacych ras, kto-
re, jak przypuszezalem, najbardziej rdstaily

sig od siebie, a mianowicie: u kur kochin-
chihskich, Dorkins, hiszpanskich, polskich,
Burma — Bantams, indyjskich szorstkopio-
rych i czarnokostnych jedwabistych, a zaiste

zadziwiaj%cem byto, jak absolutnie kaidy
wyrostek, kazda powierzchnia stawowa i ka-
2dy otwor podobnemi byty do siebie, jak-

kolwiek kosci te rdinity sig znacznie co do wielkosci. To podobieiistwo jest
0 wiele bardziej absolutnem ni* w innych czgsciach skieletu. Nie poworujg
sig przytem na grubosd i dlugosd rozmaitych kosci; gdyz podyiuy rdznily sig
znacznie pod temi dwoma wzglgdami; inne zas kosci odnozy rdinily sig niezna-
cznie nawet stosunkow% dlugoscia.

Pig. 27. KoAce obojczykAw (furcn-
lu) wielk. nat., widziane z boku.
A— Dziki G. bankiva, B— Migoc^ca
kura polska, C—Kura biszpaAska,

|, ;

D—Knra Dorking.
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Zreszt%, nie zbadatem dostatecznej liczby skieletow, aby modz powie-

dziec, czy ktorekolwiek z wyliczonych wyzej roznic, wyjawszy czaszke, sa cha-

rakterystyczne dla rdzuych ras. 0 ile sie zdaje, pewne rdznice w niektorych

rasach sa czgstsze niz w innych, — jak up. iebro na czteruastym kregu szyjo-

wym u rasy hamburgskiej i wojowniczej oraz szeroki koniec kosci lonowej

u rasy kochinchinskiej. Oba skielety kur suttadskich rnialy osiem krggow

piersiowych, w obu tez koniee lopatki by! nieco zwozony. Gtgboka brozda

srodkowa na kosciach czolowych oraz pionowo wydtuzony otwdr potyliczny

czaszki zdaje sie bye charakterystyczny dla rasy kochinchinskiej, a zarowno

wielka szerokosc kosci czolowych—dla rasy Dorking. Odosobnienie oraz rniej-

sca otwarte pomigdzy wierzcholkami wstopujacych galozi kosci migdzyszczg-

kowej i nosowych, jako tez male sciesnienie przedniej czgsci czaszki, cechuja

rase hamburgska. Kulisty ksztalt tylnej czgsci czaszki zdaje sig bye charak-

terystyeznym dla kur Bantams; a wreszeie wyniostosc czaszki, czgsciowy zanik

wstgpujijcych galgzi kosci migdzyszczgkowej, wraz z innemi wyzej przytoczo-

nemi rofcnicami, sq, w wysokim stopniu ekarakterystyezne dla kury polskiej oraz

innych kur czubatych.

Najbardziej uderzajacy rezultat poszukiwad naszyeh nad skieletem jest

ten, ze wszystkie kosci okazuji}. wielkie roSnice, za wyjatkiem odnozy. Do pe-

wilego stopnia moiemy rozumiec, dla czego budowa skieletu waha sig tak bar-

dzo. Kury zostaty wystawione na nienaturalne warunki zyciowe i dlatego to

organizacya ich stala sie zmienna. Hodowcg zas wcale nie obchodz^ mody-

fikacye skieletu i nie uwzglgdnia on ich nigdy celowo przy doborze. W po-

dobny sposdb jak rozmaite czgsci skieletu, wahaj^sigtakzeu naszyeh kur domo-

wycli cechy zewngtrzne, jesli cztowiek nie zwraca na nie uwagi, jako to:

liezba, lotek i sterdwek, oraz stosunkowa ich dlugosc, ktore to punkty sa

po wiekszej czgsci stale u dzikich ptakdw. Nadmierny palec u kur Dorking

stanowi zaletg i stal sig cecha stala, u kur zas kochinchinskich i jedwabistych

cecha ta jest zmienn%. Barwa upierzenia oraz ksztalt grzebienia stanowi%

u wigkszosci ras, a nawet podras, doskonale ustalone cechy; u kur rasy Dorking

na punkta te nie zwrocono dostatecznej uwagi, a tu sa one zmienn$. Jesli ja-

kakolwiek modyfikacya skieletu znajduje si^j w zwi^zku z jak%b$dz przez czto-

wieka cenionq, cechi}, ulega ona bezeelowemu wplywowi doboru ze strony tego

ostatniego i mniej lub wigeej utrwala sig. Widzimy to ua owej dziwnej wy-

niostosci czaszki, na ktdrej osadzony jest czub pi6r u kur polskich i ktora

przez wspolczyunosc zmienila tez inne czgsci czaszki.

To sarno stosuje sig takste do dwdeh sgczkdw, na ktdrych osadzone s% ro-

gi kury rogatej, oraz do splaszczonego ksztaltu przedniej czgsci czaszki u kur

hamburgskicb, z ich splaszezonemi i szerokiemi „grzebieniami r6£owatemi“.

Nic nie wiemy o tem, czy nadmierne zebra lub zmienioue zarysy otworu poty-

licznego albo tez zmieniony ksztalt lopatki lub kohea obojezyka pozostaja

w jakiejbijdz zaleznosci wspdtczyunej z innemi tworami, lub tez czy pe-

wstaly one w skutek zmiany warunkow i sposobu zycia, ktdrej kury nasze
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podlegaty; nie mamy atoli podstawy watpid, iz te rozmaite modyfikacye w skie-

lecie albo przez bezposredni dobdr lub tez przez dobor utworow wspdtczynnyeh

mogty sic utrwalic i stac si§ charakterystycznemi dla kazdej rasy zupetuie tak

sarno, jak wielkosc i postac data, barwa upierzeuia oraz ksztatt grzebienia.

Dziatanie nieuzywania czqsci.

Sadzfjc ze sposobu 2ycia naszych europejskich ptakow kurowatvch,

Oallus bankiva powinien wojczyznio swej wiocej uzywac ndg i skrzydet uiz

uasze kury doraowe, ktdre rzadko tylko lataja, wyjawszy na miejsce spoczynku.

Kura jedwabista i szorstkopiora nie moze wcale latac, poniewsiz ma niedosko-

nate lotki; a mamy podstawe przypuszczac, ze te obie rasy sa stare, tak ze

przodkowie ich przez eiag wielu pokoleh nie umieli zapewne latac. Kury ko-

chinchinskie, majfjce krotkie skrzydta i ci§±kie ciato, mog$ takze zaledwie

jWzlatywac na nizki prot. Moinaby wi^c oczekiwac u tych ras, szczegdlniej zas

u dwoch pierwszych, znacznego zmniejszenia si§ kosci skrzydet; niema to je-

dnak miejsca. Oczysciwszy kosci. pordwnatem u wszystkich egzemplarzy sta-

rannie stosunkowa dtugosc obu gtownych kosci skrzydet oraz obu gtdwnych

kosci nog z takiemiz koscmi O. bankiva; a dziwnem byto. jak doktadnie (wy-

j awszy podymy) zachowata si§ ta sama dtugosc stosunkowa. Fakt ten jest go-

dzien uwagi, poniewaz wskazuje, jak scisle mogq bye odziedziczane proporcye

jednego organu, pomimo, ii przez ci^g wielu pokoleii organ ten nie funkeyo-

nowat zupelnie. Porownalem dalej u wielu ras dtugosc uda i goleni z ramie-

niemtf tokeiem, a zar6wno tez kosci te z takiemiz koscmi u G. bankiva. Re-

zultat byt taki, iz kosci skrzydet u wszystkich ras (wyjawszy rasQ skoczkdw

z Burmy, majaefj nienaturalnie krotkie nogi) ssj nieznaeznie skrdcone w stosun-

ku do kosci ndg; roznica jest wszakie tak rnata, ze pochodzi zapewne ztad, ii

egzemplarz G. banJciva, wybrany jako skala, miat przypadkowo nieeo dtuzsze

skrzydta niz zwykle. Nie warto wi^c przytaczac wymiarow. Zastugujeje-

duak na uwagg, iz skrzydta kur jedwabistych oraz szorstkopiorych, zupetnie

prawie do lotu niezdolnych, mniej byty zredukowane w stosunku do nog, uiz

u wszystkich prawie innych ras!

Widzielismy u got^bi domowych, iz dtugosc skrzydet nieco sio zmniej-

szylaj przeciwnie zas ich pierwotne lotki wydtuzyty sie raezej; moiliwem zas

jest, jakkolwiek nieprawdopodobnem, iz u kur jedwabistych oraz szorstkopio-

rych wszelka sktonnosc, dazaca do zmniejszenia kosci skrzydet w skutek uie-

uzywania, hamowan% byta"przez prawo kompensacyi, dziataniem ktorej w sku-

tek zmniejszania si§ kosci obfitsze otrzymywaty poiywienie. Kosci skrzydet

zostaty u ras tych znaeznie zredukowane w dtugosci, stosunkowo do tychze

ezgsci G. banlciva, mierzijc je wedtug dtugosci mostka lub gtowy.

Rzeczywista waga gtdwnych kosci nogi i skrzydta u dwuuastu ras poda-

na jest wdwu pierwszych kolumnach ponizszej tablicv. Obliczony stosuuek wagi

kosci skrzydet do wagi kosci odndiy w porownaniu z koscmi ndg i skrzydet

u G. bankiva podany jest w trzeciej kolumnie, przyezem waga kosci skrzydet

u G. bankiva uwazana jest za sto

*) Poiyteeznem b^dzie wyjafinid, w jaki sposob wykonane zostato obliczenie 3-ej

kolumuy. U G. bankiva koSci n6g maj? si? do koSci skrzydet jak 86:54 (lub opu&ciwszy

cz?Sci dziesigtne) jak 100:62, u kur kocliinclii/iskich jak 311:162, lub 100:52, u Dorkings
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U pierwszych osmiu ptakdw, nalezacych do rdznych ras widzimy na tej

tablicy wyrazna redukcyo wagi kosci skrzydet. U indyjskiej kury szorstko-

pidrej, nie umiewcej latac, redukcya jest najwieksza, a mianowicie az do 33 /„

proporcyonalnej wagi. U cztereeh nastgpnych ptakow, wt%eznie z kura jedwa-

bista, ktdra jest niezdolnq, do lotu, cigzar skrzydet w stosunku do n6g meznacz-

nie si powiokszyt; nalezy atoli zwazyc, ze jesli u ptakdw tych nogi z jakie]-

kolwiekbadz przyczyny utracily na wadze, wydaje nam sig bigdnie, ze skrzydta

powigkszyiy sig co do wagi swej. U rasy skoczkow z Bunny, ktorych nogi sa

nienormalnie krdtkie, redukcya taka z pewnoscia nastapita, a u dwoch kur

hamburgskich oraz u jedwabistej nogi posiadajij dziwnie cienkie i lekkie kosci,

pomimo iz nie sa skrocone. Dane te przytaczam nie wprost na zasadzie tego,

eo sig oczom moim przedstawiato, lecz na zasadzie obliczenia wagi kosci odno-

zy w stosunku do wagi tychze u O. bankiva, przytem wedlug obu jedynych

skal pordwnania, jakie mogtem zastosowac, a mianowicie: stosunkowej dtugo-

sci gfowy i mostka; albowiem waga ciala O. bankiva, ktora przedstawialaby

lepsz% skale, nie jest mi znana. Wedlug tych skal kosci nog u tych cztereeh

kur ssj w sposob okreslony znaeznie lzejsze niz u wszelkich innych ras. Mozna

wige wnosie, ze we wszystkich tych wypadkach, gdzie nogi nie utracily wiele

uaVadze, w skutek jakiejs nieznanej przyczyny, kosci skrzydet w porownauiu

do takowych O. bankiva, utracily na wadze w stosunku do kosci nog. A to

zmniejszenie sig wagi, o ile mi sig zdaje, moze bye z pewnosenj przypisane me-

uzywaniu.

T A B L I C A I.

Nazwa rasy.

Rzeczywi-

uda i go-
leni

Rzeczywi-
sta waga
ramienia

i tokeia

Waga koSci skrzydet w sto-

sunku do ko&ci nog, oraz

w porownauiu z temiz

koSimi G. bankiva.

Gran. Gran.

Gains bankiva dziki kogut 86 54 100

1. Kochinchiiiski „ 311 162 83

2. Dorking „ 557 248 70

3. Hiszpanski (Minorca) „ 386 183 75

4. Migoc%cy ztotem polski „ 306 145 75

5. Wojowniczy,',o czar.piersi „ 1 293 143 77

6. Malajska kura 231 116 80

7. Suttaiiski kogut 189 94 79

8. Indyjski szorstkopidry kogut. 206 88 67

9. Skoczek z Burmy kura 53 36 108

10. Ilamburgski (prijzkow.) kogut 157 104 106

11. Hamburgska (prazkow.) kura 114 77 108

12. Jedwabista(czarnokostna)kura 84 57 103

jak 557:248 tub tei 100:44 i t. d. dla innych ras. Otrzymujemy tu szereg: 62, 62, 44 dla

stosunkowej wagi koSci skrzydet u G. bankiva, koebinchiAskich, Dorkings i t. d. Wezmy

teraz 100 zamiast 62 dla wagi koSci skrzydet G. bankiva, a otrzymamy na zasadzie

prawidta trzech 83, jako wag? ko&ci skrzydet kur kochinchifiskich, 70 Dorking i t. d.

dla calej reszty 3-ej kolumny tablicy.
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Dla uzupetnienia powyiszej tablicy powinienem byt wykazac, ze u pierw-
szych osrniu ptakdw kosci n6g nie powiekszyty si§ co do wagi we wtasciwyin
stosunku do catej reszty data. Ale tego nie mogfem wykazac, poniewaz, jak juz
zauwazytem, nie znaleiu wagi dzikiego Bankiva J

). Mogg wszelako przypusz-
czac, ii kosci nog u rasy Dorking, .¥2 2 w tablicy, sa stosunkowo za ci^zkie;
jednakze ptak ten byt bardzo wielki i wazyt 7 funtow 2 uncye, pomirno, iz byt
bardzo chudy. Kosci nog jego byly przeszlo dziesigc razy ci^zsze od takichie
kosci skoczka z Burmv! Pragn^lem zbadac dtugose tak kosci nog, jako tez

skrzydet w stosunku do innych czesci data i skieletu, wszelako cata organiza-
cya tych od tak dawna juz oswojonych ptakow stala sio tak zmieuna, ze nie-
podobna byto dojsc pod tym wzgledem do zadnego pewnego rezultatu. Po po-
rownaniu kosci z temiz ez^seiami u G. bankiva okazato sio, ze np. nogi wyzej
wsporanianej kury Dorking byty blizko 0 */

4 cala za krdtkie w stosunku do
dtugosci mostka, oraz przeszto % cala za dtugie w stosunku do dtugosci czaszki.

Ponizsza tablica Il-ga zawiera w dwoch pierwszych koluinnach, wyrazo-
ua w calach z czgsciami dziesi^tnemi, dtugosc mostka oraz uajwi§ksz% wyso-
kosc grzebienia, dokfjd przyczepiajsj si§ wielkie miesnie piersiowe. Trzecia
kolumna zawiera obliczona wysokosc grzebienia w stosunku do dtugosci mo-
stka, w porownaniu z temi samemi cz^sciami u G. bankiva ,/

).

TABLICA II.

Nazwa rasy.
Dtugoid

' WysokoM
grzebienia

mostka

Wysoko&d grzebienia
w stosunku do dlugoici

mostka vr porownaniu
z G. bankiva.

Cali Cali

Gattus bankiva kogut 4,20 1,40 100
Kochinchiiiski „ 5,83 1,55 78
Dorking „ 6,95 1,97 84
Hiszpanski

Polski
» 6,10

5,07

1,83

1,50

90
87

Wojowniczy
Malajska kura

- 5,55

5,10

1,55

1,50

81

87
Suttanski kogut 4,47 1,36 90
Szorstkopiory kogut . .

.

4,25 1,20 84
Skoczek z Buriny kura. 3,06 0,85 81
Hamburgski kogut 5,08 1,40 81
Haraburgska kura 4,55 1.26 81
Jedwabista kura 4,49 1,01 66

Trzecia kolumna wskazuje, ie we wszystkicb wypadkacli wysokosc grze-
bienia w stosunku do dtugosci mostka (w porownaniu z G. bankiva) zmniej-
szyta si§, po wigkszej czesci 10 — 20

°/ 0. Lecz stopieii redukcyi bardzo jest

>) Blyth (Ann. and Mag. of nat hist. 2 ser. vol. I, 1848, p. 466) podaje ci?4ar do-

roslej kury Bankiva 3 1
/2 funta; na zasadzie zaS skieletow i skorek rdznych ras nie przy-

puszczam, aby moje egzemplarze G. bankiva tak wiele wazyly.

*) Trzecia kolumna byla obliczona wedtug tej samej zasady, jak;j wyjasniouo w po-

wytszym przypisku.
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zmienny, poczosci w skutek czestego potwornego stanu mostka; u kury jedwa-
bistej, nie uraiejacej latac, grzebien jest o 84°/^ ptytszy anizeli bye powinien.

Ta redakeya grzebienia u wszystkich ras wyjasnia tez prawdopodobnie wyzej
wspomniany wielka zraiennosc w stopniu zakrzywienia obojezyka oraz ksztatcie

mostkowegn jego koiica. Lekarze przypuszczaja, ze tak cz§sto zdarzajycy si§

u kobiet wyzszyeh klas nienormalny ksztalt kregostupa pochodzi ztyd, it mi§-
snie przyczepiajace si§ do tego ostatniego nie sjj ewiezone. To samo stosnje

sig do naszyeh kur domowych; malo uzywajy one swych mi§sni piersiowycb;

to tel z 25 zbadanych przezemnie mostkdw tylko trzy byty calkowicie syme-
tryezne, dziesi^c by to umiarkowanie zakrzywionych, a dwanascie w najwyz-
szym stopniu zbezksztalconych.

Co do rozmaitych ras knr, mozemy zatem wnosie, it gldwne kosci skrzy-

dta zostafy zapewne skrdcone w bardzo matym stopniu; ze z pewnoscia u wszy-

stkieh tyeh ras, u ktorych kosci nog nie sy nienaturalnie skrdcone lub delika-

tne, kosci skrzydet staly sig Dejszemi w stosunku do kosci ndg oraz ze grzebien

ua mostku, do ktdrego przyczepiaja si§ wielkie migsnie piersiowe, bez wyjytku

si§ obnizyf, a zardwno tez caly mostek ulegl w nadzwyczaj wysokim stopniu

zbezksztalceniu. Wszystkie te rezultaty mozemy przypisae zmniejszonemu uzy-

waniu skrzydet.

Wspolczynnosc wzrostu.— Pragn§ tu podac kilka faktdw, jakie udaio mi

sig zcbrac z tej ciemnej, lecz waznej dziedziny. U kur kockinchinskich i wojo-

wniezyeh istnieje pewna zaleznosc pomi^dzy barwy upierzenia i kolorem sko-

rupy jaj oraz zdttka. U kur sultariskich nadmierne pidra sierpowate ogona
pozostaja w widoeznym zwiyzku z ogdlny bujnosciy upierzenia, jak to wynika
z opierzenia nog oraz wielkiego p^ezka pidr i brody. U dwdeh kur bezogono-

wych, ktdre zbadatem, gruezot tluszczowy by! zanikly. Duzemu pgczkowi

pidr, jak zauwazyt Mr. Tegetmeier, towarzyszy zawsze zmniejszenie si§ lub zu-

pelny zanik grzebienia. Podobnie tez wielkiej brodzie towarzyszy zmniejsze-

nie si§ lub brak ptatbw. Te ostatnie wypadki zalezy oczywiscie od prawa
kompensacyi czyli wyrdwnywania wzrostu. Wielka broda pod szcz§ky dolna
oraz wielki czub pidr na czaszce cz^sto towarzyszy sobie wzajemnie; jesli dzidb

ma jakys szczegdlny lbrmg, np. jak u kur rogatych, hiszpanskich i hamburg-
skich, zmienia on w odpowiedni sposob znajdujycy sig pod nim czaszkg, a wi-
dzielisiny ju2, w jak dziwny sposob dzieje si§ to u kur czubatych, gdy czub
jest zuaeznie rozwini^ty. Z wynioslosciy kosci czotowej zmienia si$ tel zna-

cznie ksztalt wewn^trzuej powierzchni czaszki oraz mdzgu. Obecnosc czuba
p'idr wywiera tez w sposdb nieznany wplyw swdj na rozwdj wstepujycych ga-
!§zi kosci migdzyszczekowej oraz wewngtrznych wyrostkdw kosci nosowych,
jako tez na ksztalt zewu^trznych otwordw nozdrzy. Pomiedzy czubem pidr

i niezupeluie skostnialym stanem czaszki istnieje oczywista i dziwna wspdt-
czynnosc. Stosuje sig to nietylko do wszystkich kur, zaopatrzonych w czuby
lecz takze do kaezek czubatycb, a jak mi douosi Dr. Qimther i do g§si

czubatych niemieckich.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



— 224 -

Nakoniec: piora tworzac czub u kogutdw polskich podobne s% do pior

tuskowatych, a ksztaltem swoim roznia sig od pior samicy. Szyja, pokrywy

skrzydet oraz pachwiny sa pokryte u kogutow piorami tuskowatemi, a zdaje

si§, ii piora tej formv przez wspotczynnosc przeniosty si$ na sarnca. Fakt ten

sam przez si§ matoznaczny, jest wszakze interesujacy; jakkolwiek bowiem obie

ptcie kilku dzikich ptakdw kurowatych maja podobn$ ozdobe gtowy, to jednak

istnieje cz^sto rdznica w wielkosci i ksztatcie pior, tworzacych czub ten. Zre-

szta w niektdrych lodzinach, jak np. u sarnca ztocistego bazanta oraz samca

bazanta Amherstyi
(
P.pictus i Amherstiae) istnieje blizki zwi%zek tak pod wzgl§-

dem barwy jako tez budowy pomi^dzy pi6rami na gtowie oraz na paehwinach.

Zdaje sig wi§c, ie to samo prawo regulowato stan pior na gtowie i na ciele,

tak u gatuukow zyjacyh w stanie naturaluym, jako tez u ptakow, ktore zmie-

nity si§ w stanie domowym.
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ROZDZIAL VIII.

Kaczki. — G?si. — Paw. —Indyk. — Perlica.—Kanarek.—Rybka ztota.

Pszczofa. — iedwabnik.

Kaczki, r6ine rasy.—Przebieg oswojenia.—Pochodzenie ras od pospolitej kaczki dzi-

kiej.—Rfiznice ras pojedynczych .—Roznice osteologiczne.— Wplyw uzywania i nieuzywania

ua koSci odnoiy.

Gist, oddawna oswojone.—Male waliania si§ ich.—Basa sewastopolska.

Pato, poczijtek ras czarucramienuych.

Indyk, rasy jego. — Krzyiowanie z gatunkiem ze Stan6w Zjednoczonych. — Wptyw

klimatu.

Perlica,
Kanarek, Rybka zlota, Pszczola.

Motyl jedwabnik, gatunki i rasy jego. —Oddawna oswojony. — Staranno&d przy hodo-

wli—B64nice pomifdzy rasami—w jajkach, w stanic gqsienicy i poczwarki.—Dziedziczno&d

cech.— Niezupelne skrzydla.—Utracone instynkta.—Ceohy wspfilczynne.

Podobnie jak w wypadkach powyzszych pragn? naprzdd opisac w krot-

kosci najwazniejsze rasy kaczki domowej.

Pierwsza rasa: pospolite kaczki domowe.—R<5zni$ si? one bardzo w ubar-

wieniu, stosunkowych wymiarach data, instynkcie i temperamencie. Istnieje

kilka podras: 1) Kaczka Aylesbury; znacznej wielkosci, biala z blado 461tym

dziobein i nogami. Brzuch silnie rozwini?ty. 2) Kaczka-Rouen; znacznej wiel-

kosci, ubarwienie jak u dzikiej kaczki, z zielonyin lub plamistym dziobein,

brzueli silnie rozwini?ty. 3) Kaczka czubata, z wielkim p?kiem delikatnych,

cienkich pidr na glowie, osadzonym na mi?sistej masie; pod nia czaszka jest

przedziurawiona. P?k pi<5r u pewnej kaczki, ktora sprowadzilem z Holandyi,

ma 2Va cala srednicy. 4J Kaczka Labradoru (czyli kanadyjska, lub z Buenos-

Ayres, albo tez wschodnio-indyjska); upierzeuie catkiem czarne, dzidb w sto-

sunku do dtugosci szerszy, anizeli u dzikiej kaczki; jajka lekko czarnawe.

Podras? t? moznaby uwazac jako ras?; obejmuje ona dwie pododmiany; z tych

jedna tak jest wielka, jak zwyczajna kaczka domowa i t? trzymalem zywa;

drnga—mniejsza i cz?sto zdolna do lotu *). Przypuszczam, ze ta ostatnia pod-

*) Poultry Chronicle, voL II 1854, p. 91 i vol. I, p. 330.

Dziela Karola Darwina.—Zmienno&A zwierz$t i roilin. T L 29
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odmiana jest ta, ktora opisuj§ we Francyi *) jako dobrze lataj^cfy wigcej zdzi-

czat% i posiadajaca w smaku aromat dzikiej kaczki. Tem niemmej podrasa ta

jest wielozenn^, jak inn^ kaczki domowe, w przeciwstawieniu do dzikich. Te
czarne kaczki Labradorskie zachowuj§ czystose w hodowli; Dr. Tarred atoli

przytacza wypadek, gdzie pododmiana francuzka wydata mtode z kilku biatemi

pidrami ua glowie i szyi oraz z plam% barwy ochry na piersi.

Druga rasa: Kaezka haezykodzioba. —Ptak ten ma bardzo dziwny wygl^d
z powodu zakrzywionego na ddt dzioba. Gtowa zaopatrzona jest w p§czek
pior. Zwykta barwa jest biata, niektdre wszakze sa ubarwione tak, jak dzika
kaezka. Jest to stara rasa, o ktdrej wzmiankowano'jufc w r. 1676 *). Dtugo-
trwatyjej stan oswojenia objawia si§ tem, ze prawie ci^gle sktada onajajka,
podobnie jak kury, zwane wieeznie niosacemi si§ *).

Trzecia rasa: Ka/izka-gqgajgea (Call-duck). — Godna uwagi ze wzglgdu
na mat$ wielkosd ciala oraz nadzwyczajn$ gadatliwosc samicy. Dzidb krdtki.

Ptaki te s$ albo biale, lub tez ubarwione jak dzika kaezka.

Czwarta rasa: Kaezka pingwinowa. — Jest to najdziwniejsza ze wszyst-

kich ras i powstala, zdaje si§, na archipelagu Malajskim. Przy chodzeniu
trzyma cialo bardzo wzniesione i wyciaga cienka sw% szyj§ prosto ku gorze.

Dziob nieco kr6tki, ogon zwrdcony ku gdrze, zawiera tylko 18 pidr. Biodra
i stopy wydtuzone.

Wszyscy prawie przyrodnicy przyjmuj%, iz rozmaite rasy pochodz% od

pospolitej kaczki dzikiej (Anas boschas). Z drugiej zas strony, jak zwykle, ho-

dowey sa zdania bardzo odmiennego

4

). Jesli zgodzimy sic na to, ze hodowla

trwaj^ea cale wieki moze okazad wplyw na tak maloznaczne cechy jak ubar-

wienie, wielkosd, a w mniejszym stopniu stosunkowe wymiary ciala oraz uspo-

sobienie duchowe, w takim razie nie mamy podstawy w^tpid o tem, it kaezka

domowa pochodzi od pospolitego dzikiego gatunku; oba bowiem nie rdini% si§

od siebie 2adn% wa2niejsz$ cechq. Co si§ tyezy czasu i przebiegu oswojenia,

to mamy kilka danych historycznych. Starozytnym egipeyanom, zydorn stare-

go testamentu oraz grekom okresu homerveznego byla ona nieznana 6
). Mniej

wi^cej przed osiemnastu wiekami Columella *) i Varro mdwi% o koniecznosci

trzymania kaezek na rowni z innem ptactwem dzikiem w pomieszczeniach, za-

i) Dr. Turral w Bullet. Soc. d’Acclim. T. VII, p. 541.

*) Whillvghby
,

Ornitology, wyd. Raya p. 881. Ras§ t? narysowat tak/.e Albin

w r. 17S4 w Nat Hist, of Birds. voL II, p. 86.

*) F. Cuvier, w Annales du Museum, T. IX, p. 128, powiada, ze tylko podezas

linienia i wysiadywania kaezka ta nie znosi jaj. I’odobnr) uwag? robi Mr. Brent w Poul-

try Chronicle, 1855, vol. Ill, p. 512.

4
) E. S. Dixon, Ornamental and Domestic Poultry (1848), p. 117. B. P. Brent

w Poultry Chronicle, vol. Ill, 1855, p. 612.

Cratofurd, on the Relation of domesticadet Animals to Civilisation, czytane na

British Association, Oxford 1860.

•) Dureau de la Malle w Annales des Scienc. natur. T. XVII, p. 164, oraz T. XXI
p. 164, oraz T. XXI p. 65. E. S. Dixon, Ornam. Poultry p. 118. Kaczki oswojone nie zna-

ne byly za czasow Arystotelesa, jak to zauwaiyt Vol* w swoich Beitriige zur Culturge-

schichte, 1852, p. 78.
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krytych sieciami, tak ze w tym czasie mozna si§ bylo oczywiscie obawiac, aby

kaczki nie wyfrun§ty. Zreszta, jak zauwaiyt Mr. Dixon, rada zalecona przez

Columella, a mianowicie, ze ci, kt6rzy pragn% powiekszyc liczbg kaczek swoich

powinni zbierac jaja dzikiego ptaka i podktadad je pod kury domowe, rada ta,

powtarzam, dowodzi, „iz kaczka w tym czasie nie byla jeszcze zupetnie natu-

ralizowanym i ptodnym mieszkahcem kumikow rzymskich“. Dowod pocho-

dzenia kaczki domowej od dzikiego gatunku znajdujemy tez we wszystkich

prawie j§zykach europejskich, jak to juz dawno byl zauwazyt Aldrovandi, po-

niewaz dla oznaczenia obu gatunkow uzywa si§ wsz§dzie tej samej nazwy.

Rozmieszczenie kaczki dzikiej jest bardzo rozlegte, a mianowicie: od Himala-

jow az do Ameryki Pdlnocnej. Krzyfcuje si§ ona tatwo z ptakiem domowym,
a mtode pochodz^ce z tego skrzyiowania s$ catkiem ptodne.

Tak w Ameryce Pdlnocnej jako tez w Europie przekonano sic, it dzika

kaczka daje sie tatwo oswoic i hodowac. W Szwecyi robit proby podobne

Tiburtius. Udalomu si§ wychowywac dzikie kaczki przez ciag trzech pokolen;

pomimo jednak, it traktowano je jak kaczki zwyczajne, nie zmienity si§ one

ani w jednem piorku. Mtode ptaki cierpiaty w skutek tego, ze pozwalano im

ptywac po zimnej wodzie >), co jak wiadomo ma takze miejsce z mtodemi zwy-

czajnej kaczki domowej, jakkolwiek jest to w kazdym razie dziwne.

Pewien staranny i znanv badacz w Anglii a
)

opisal szczegdtowo swoje

cz^sto powtarzane i udatne prdby oswojenia kaczki dzikiej. Mtode ptaki la-

two wychowac z jaj, podtoionych pod kur§ Bantam; dla osi%gni§cia jednak do-

brego skutku nalezy koniecznie nie podktadac pod jedna kur§ jaj kaczki dzi-

kiej oraz domowej; albowiem w wypadku takim „umieraj$ mtode dzikie kacz§-

ta, pozostawiajac silniejsze swoje siostry na wyt^czn% opiek§ i starania macie-

rzyste. Rozmaitosc sposobu iycia tylko co wylggni^tych ratodych kaczat pro-

wadzi zawsze z pewnosci% prawie do podobnego rezultatu". Miode dzikie

kaczki byty z pocz^tku zupetnie tagodne wzgl^dem wszystkich, ktorzy si§ nie-

rni zajmowali dopdty, dopoki posiadaty to sarao upierzenie. Podobnie tez za-

chowywaly si§ wobec psdw i kotdw domowycb; kasaty nawet dziobami psy

i odp^dzaty je od miejsc, ktdre same chcialy zaj%<$. Obey ludzie i obce psy

niepokoili je jednak w wysokim stopniu. Odmiennie od tego, co ma miejsce

w Szwecyi, Mr. Hewitt znalazt, it jego ptaki mtode w ci%gu dwdeh lub trzech

pokolen ciqgle sig zmieniaty i pogorszaty cechy swe, pomimo, iz doktadano

wszelkich usilowan w celu przeszkodzenia krzyzowaniu z kaczka domowa.

W trzeciem pokoleniu ptaki jego utracily elegancka postawo dzikiego gatunku

i zacz^ty przybierac ch6d kaczki pospolitej. W kazdem pokoleniu zyskiwaty

*) Przytaczam to opowiadanie z .Eaten undSchwanenzacht**, Ulm, 1828, p. 143;

patrs Audubona Ornithological Biography v. Ill, p. 168, o oswojenin kaczek na Migaissipi.

0 tym gamym fakeie w Anglii p. Waterton w LondyAakim llagaz. of nat hist vol. VIII,

1836, p. 642, oraz St. Johna Wild Sports and nat. hist, of the Highlands, p. 129, 1846.

*) E. Hewitt w Journal of Horticulture, 1862, p. 773 i 1863 p. 39.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



na wielkosci, a kosci ich staty si§ mniej delikatnemi; biata przepaska dokota

szyi dzikiego kaczora stawata si§ szersza i mniej prawidtowa, a niektore z dtuz-

szych lotek pierwszego rz^du mniej lub wiecej bielaiy. Gdy to nastepowato,

Mr. Hewitt niszczyt zavvsze dawne pokolenie i sprowadzat sobie swiezejajka

z dzikich gniazd, tak ze jednej i tej samej rodziny nie chowat dtuzej jak przez

pi§c lub szesc pokolen. Ptaki jego ciagle sig parzyty i nigdy nie byty wielo-

zenne, jak zwyczajna kaczka domowa. Podatem te szczegoty dlatego, ze o ile

mi wiadomo, tak starannego opisu przemiany u dzikiego ptaka, hodowanego

przez kilka pokolen w stanie domowym, nie podat dotad zaden kompetentny

badacz.

Na zasadzie faktdw powyzszych nie mozna prawie w^tpic o tem, iz dzika

kaczka jest form$ rodow% zwyczajnej kaczki domowej; co do pocbodzenia zas

ras wybitniejszych, jako to: pingwinowej, g§gaj^cej, haczykodziobej, czubatej

i rasy Labradoru, to nie mamy potrzeby ogl^dania si£ na rdzne gatunki. Nie

chc§ tu powtarzac argumentdw, przytoczonych w poprzednich rozdziatach,

jako to: nieprawdopodobienstwo, aby cztowiek w dawnych ezasach oswoit

kilka gatunkdw, ktore odt%d staly sie nieznanemi lub tez wygasty, pomimo, it

kaczki w stanie dzikim nie iatwo daj% sie wyt^pic; dalej, okolicznosc, ze nie-

ktdre z mniemanych gatunkdw rodzicielskich w porownaniu ze wszystkiemi

innemi gatunkami rodzaju musialyby miec zapewne nienormalne cecby, jak

u kaczek haczykodziobych oraz piugwinowych; dalej, ze wszystkie rasy, o ile

wiadomo, sfj, pomi^dzy sobq, ptodne *), te wszystkie maja takie same ogolne

usposobienie, ten sam instynkt i t. d. Wspomn$ atoli pewien fakt, majacy

zwi^zek z t$ kwestyq. W wielkiej rodzinie kaczek jeden tylko gatunek, a raia-

nowicie samiec A. boschas ma podwini^te do gdry cztery srodkowe lotki; otdz

w kazdej z wyzej wspomnianych ras kaczek znajduja si§ te k^dzierzawe piora,

a przypusciwszy, ze rasy te pochodzq, od roznych gatunkow, musielibysmy tez

przyj^c, ze niegdys cztowiek natrafit na gatunki, ktore posiadatv wszystkie

ceeh§ tg, obecnie tylko w jednym wypadku wyst^pujaca. Prdcz tego podod-

miany kazdej rasy sq, prawie tak samo ubarwione jak dzika kaczka, co zauwa-

zytem tak u najwi^kszych jako tez u najmniejszyeh ras, a mianowicie u kaczek

Rouens oraz gogaj^cycb, a co ma rowniez miejsce u haczykodziobych kaczek,

jak podaje Mr. Brent *). Mr. Brent donosi mi, ze skrzyiowat biatego kaczora

Aylesbury z czarn% kaczka Labradoru, a niektore z ralodych kacz$t, gdy pod-

rosty, otrzymaly ubarwienie dzikiej kaczki.

*) Znalaztcm kilka danycli, dotycz^cych ptodnoici przy krzyzowaniu. Mr. Yarrel

zapewnil mi?, ie kaczka gegajijca oraz zwyczajna s? z sob,> zupetnie ptodne. Krzyiowa-

fem kaczki haezykodziobe ze zwyczajnemi, oraz kaczki Labradorskie z pingwinowemi,

a potomstwo z krzyzowafi tych pocbodz^ce byto catkiem piodne;
,
potomstwo to nie bylo

jednak krzyiowane pomi?dzy sob.-j, przez co eksperymout byt niezupetny. Niektore kaczki

piugwiuowe oraz Labradorskie pot krwi byty zu6w parzone z pingwinowemi, a pbzniej

pomi?dzy sob$ i byty bardzo ptodne.

Poultry Chronicle, 1855, vol. Ill, p. 512.
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Co si? tyczy kaezek pingwinowych, to nie widziatcm wide egzemplarzy,

a zadna nie byla ubarwiona tak, jak dzika kaczka. Sir James Brooke przystat

mi trzy skorki z Lombok i Bali na archipelagu Malajskim; obie samice byly

bledsze i ezerwiensze niz kaczka dzika, a kaczor rdznit si? tern, ze cala gorna

i dolna powierzchnia (wyjrjwszy szyje, pokrywy ogona, ogon 1 skrzydla) byta

srebrzysto szara, delikatnie ciemno pr^kowana i bardzo przypominala. pewne

Cz?sci upierzenia dzikiego kaczora. Znalazlem atoli, iz kaczor ten w kazdem

pidrku by! identyczny z odmiansj rasy pospolitej, ktorsj otrzymalem z Kent,

a okolicznosciowo widzialem tez i gdzieindziej podobne egzemplarze. Stanowi

to fakt godny uwagi, iz kaczka hodowana w tak swoistym klimacie, jakijest

na archipelagu Malajskim, posiadala jednak dokladnie takie same upierzenie,

jakie niekiedy widzimy u kaezek naszyeh podwdrzy. Wszelako zdaje si?, ze

klimat archipelagu Malajskiego sprzyja w dosyc znaeznym stopmu przennanie

kaezki, albowiem Zollinger *) powiada przy sposobnosei, wspominaj^c o rasie

pingwinowej, ze w Lombok „istnieje niezwykla i dziwna odmiana kaezek .

Kaczor pingwinowy, ktdrego chowatem zywego, rdznil si? od tycb, ktdrych

skdrki przystano mi z Lombok, tem, ze jego piers i grzbiet byly pocz?sci barwy

kasztanowatej, przez co byl on bardzo podobny do dzikiego kaczora.

Na zasadzie wszystkich powyiszyeh faktow, a zwtaszcza na zasadzie oko-

licznosci, iz kaezory wszystkich ras inajq. k?dzierzawe sterdwki 1 ze pewne

pododmiany wszystkich ras podobne s% niekiedy z ogolnego upierzenia do dzi-

kiej kaezki — moiemy z pewnosci% wnosic, ze wszystkie rasy pochodza od

A. boschas.

Pragno wspomniec o kilku wtasciwosciach, charakterystyeznych dla roz-

nveh ras. Jajkamaja rozmait$ barw?. Niektore kaezki pospolite znosza jaja

blado zielonawe, inne- catkiem blade. Pierwszp jaja, znoszone o kazdej po-

rze przez czarna kaezke Labradoru, s% czarne, jak gdyby atramentem pomazane.

W ten sposdb u kaezek, podobnie jak ukur, istniejebewien stopieu wspotezyn-

nosci pomiedzy barwq. upierzenia i skorupki jaja. Pewien dzielny spostrzegaez

zapewniat mi?, ze jednego roku jego kaezki Labradorskie zuosily prawie cal-

kiem biale jaja, lecz ze o tej porze zdltko bylo barwy brudno oliwkowo zielo-

uei, zamiast zwyklej zlocisto zdttej, tak ze zdawalo si? prawie, li.czarne ubar-

wienie wstapilo do wn?trza. Inuy, godny uwagi przypadek dowodzi, jak swoi-

ste przemiany wyst?pujq. niekiedy i bywaj% odziedziczane. Mr. Mansell )
po-

wiada Ze miat zwyczajna kaezk?, ktora znosita zawsze jajka z ciemno bruna-

tnem zdltkiem, jak glina, a mlode kacz?ta, ktore z jajek tych si? wyl?gty, zno-

sily takie same jaja, tak ze cale pokolenie tego chowu musiato bye zmszczone.

Kaczka haezykodzioba ma dziwny wygl^d (patrz rysunek na * lg. 28); jej

haezykowaty dzidb odziedziczony zostat conajmniej od r. 1070. Budowa jego

jest oczywiscie analogiczna do budowy dzioba gol?bia pocztowego Bagadotty.

i) Journal of the Indian Archipelago, vol. V, p. 334.

o) The Zoologist, vol. VII, VIII, 1849-50, p. 2363.
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Mr. Brent l

) powiada, te gdy krzyzowat kaczki haczykodziobe ze zwyczajnemi
„urodzity si§ liczne mtode, ktorych szczeka gdrna byta krotsza niz dolna, co
sprawiato niekiedy smierc ptakow". P^czek pidr na gtowie nie jest wcale
rzadkiem zjawiskiem, a mianowicie u wtasciwej rasy czubatej, haczykodziobe

j,

zwyczajnej kaczki podworzowej oraz u kaczki, ktora nie posiada zadnych in-
nych wtasciwosci i byta mi przyslana z archipelagu Malajskiego. P§czek pidr
jest tylko o tyle ciekawy, ze zmienia postac czaszki, ktora staje sie przez to
bardziej zaokrsjglon^ i przedziurawionq. licznemi otworkami. Kaczki g?gaj%ce
zastuguja na uwag§ przez nadzwyczajua swoja gadatliwosc, tylko kaczor sy-
ezy, jak kaczor zwyczajny. Pomimo to atoli, skrzyzowany z kaczka zwyczajny
uaziela on 2enskiemu swemu potomstwu silna tendency^ do g^gania. Na pierw-
szy rzut oka wydaje si§ to dziwnem, iz taka cecha jak owa gadatliwosd, nabyt%
zostata w stanie oswojenia; wszelako gtos jest bardzo zmienny u rdznych ras.

Mr. Brent *) powiada. iz kaczki haczykodziobe s% bardzo gadatliwe i ze kaczki
Rouens „wydaj% gtucny, donosny, monotonny dzwi§k, ktdry rnoze bye tatwo
odrdiniony przez wprawne ucho“. Poniewaz ta gadatliwosc kaezek g§gaj%cych
bardzo jest pozyteczna, albowiem ptaki te trzymane bywaj% na wabidtacn—
wlasciwosd ta mogta byd powigkszona przez dobdr. Tak np. putkownik Haw-
ker powiada: Gdy nie rnoina schwytac w wabidle mtodyeh dzikich kaez^t „na-
lezy sobie poradzic i wybrae,

3
)

takie ptaki oswojone, ktdre naiwigeej g^gajq,
nawet jesliby ubarwienie ich nie byto podobne do do barwy dzikich". Btgdnie
twierdzono, it kaczki g^gajace wyl$gaj% jaja swoje w krotszym czasie, anizeli
kaczki pospolite

4

).

Kaczka pingwinowa jest najdziwniejsza ze wszystkich ras. Cienka szyja
i ciato s$ wzniesione, skrzydta male, ogon zwrdcony ku gdrze, a uda oraz stopy
znaeznie s$ wydtuione w stosunku do tychie kosci dzikiej kaczki. W pi^ciu
zbadanych przezemnie egzemplarzach byto tylko osiemnascie sterdwek zamiast
dwudziestu, jak u dzikiej kaczki; ale u awdeh kaezek Labradoru znalaztem tyl-

ko osiemnascie i dziewiijtnascie sterdwek. U trzech egzemplarzy znajdowato
sie na palcu srodkowvm dwadziescia siedem lub dwadziescia osiem tarezek,
gdy tymczasein u dwoch dzikich kaezek znajdowato sic ich trzydziesci jedna
lub tez trzydziesci dwie. Przy krzyzowaniu kaczka pingwinowa przenosi na
potomstwo bardzo silnie swdj szczegolfly ksztatt ciata oraz postawg; pokazato
si§ to wyraznie na kilku mieszancach, wvchowanych w ogrodzie zoologicznym
z jednego z tych ptakdw oraz g§si egipskiej 6

) (Anser aegyptica); zardwno tez
na kilku mieszancach, ktdre wychowatem z kaczki pingwinowej oraz Labra-
dorskiej. Nie dziwi mi§ bardzo, iz niektdrzy pisarze twierdzili, jakoby rasa ta
miata pochodzic od jakiegos nieznanego i wygastego gatunku; lecz na zasadzie
przytoezonych powyiej dowoddw wydaje mi sic daleko prawdopodobniejszem,
ze stanowi ona potomstwo Anas boschas, bardzo silnie zmodyfikowane w sku-
tek hodowli w kilmacie nienaturalnym.

*) Poultry Chronicle, 1856, vol. Ill, p. 512.
2
) Poultry Chronicle, 1855, vol. Ill, p. 312. Co do Rouens p. tamie vol. 1, 1854 p. 167.

*) Hawker
,
Instructions to young Sportsmen, przytoczone przez Dixona w jego Or-

namental Poultry, p. 126.

*) Cottage Qardener, 9 kwiecieA 1861.

*) MieszaAce te opisal Setye-Deslongchamps w Bull. Acad. Roy. de Bruxelles,

T. XII, N 10.
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Cechy osteologiczne.

Czaszki rozmaitych ras roznia siq bardzo mato jiomiqdzy soba oraz od

czaszki kaczki dzikiej, wyj^wszy proporcyonalnsj dtugosc i stopien zakrzywie-

nia kosci miqdzyszczqkowych. Te ostatnie kosci saukaczki g§gaj$cej krotkie

a linia przeprowadzona od kohca ich ai do wysokosci czaszki jest prawie pro-

sta, zamiast jak u kaczki pospolitej bye wklqshj. tak ze czaszka ta podobna jest

do takowej gqsi mtodej. U czaszki haezykodziobej (Fig. 28) zakrzywiaj% siq

w bardzo dziwny sposdb kosci te jako tei szczqka dolna na dot, jak to wska-

zuje rysunek. U kaczki Labradorskiej kosci miqdzyszcz^kowe sa raezej szer-

sze niz u dzikiej; a w dwoch czaszkach rasy tej listewki pionowe z kazdej stro-

ny kosci nadpotylieznej sa bardzo wystaj^ce. U kaczki pingwinowej kosci

miqdzyszczgkowe sa stosunkowo krotsze niz u dzikiej, a dolne konce kosci

przysutkowycb sa bardziej wystajqce. U pewnej holenderskiej kaczki czuba-

Fig. 28. Czaszka widziana z boku, */, wielko&ci natnralnoj.

A—Dzika kaezka, B—Haczykodzioba kaezka.

tej czaszka byta nieco okrqglejsza i przedziurawiona dwoma duzemi otworami

pod ogroinnym pqczkiem pi6r. Na czaszce tej kosci tzowe byty daleko silniej

w tyi przedluione, minty odmienny ksztatt, dotykaly siq prawie tylnych

wyrostkow bocznych kosci czotowych i zamykaiy prawie kostny oczodqt.

Poniewai kosci kwadratowe i skrzydlate sfj tak ztoionego ksztattu i znajdujij

sie w zwiazku z lieznemi innemi kosdmi, pordwnatem je wiqc z soba staranme

u wszystkich gtownych ras; ale wyjqwszy wielkosd, nie przedstawiaiy one ia-

dnych rdinic.
. . .

Krmi i zebra.—

W

jednym skielecie kaczki Labradorskiej znajdowaty siq

zwykte pietnascie krqgow szyjowych oraz zwykte dziewiqd krqgow piersio-

wych, zaopatrzone w iebra. W innym skielecie byto pietnascie szyjowych

krqgdw i aziesiqc piersiowych z zebrami. 0 ile mozna s^dzie, nie zale^ato to

wprost od tego, zejedna para zeber rozwinqta siq na pierwszym krqgulqdz-

wiowym; albowiem w obu skieletach ilosckrqgdw ledzwiowycn i ksztattbyly

zupetnie zgodne z takiemii wtasciwosciami krqgow lqdzwiowych u kaczki dzi-
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kiej. W dwdch skieletach kaczki g§gajqcej bylo pi§tnascie kr§g6w szyjowych

i dziewigc piersiowych; w trzecim skielecie byly umocowane male zeberka na

tak zw. pietnasiym kregu szyjowym, co stanowito w ogdle dziesiec par 2eber.

Te dziesiec par zeber" nie odpowiadaty zas dziesieciu u wyzej wspomniauej

kaczki Labradorskiej; nie wycnodzily te2 one z tyck samych kr^gow. U kacz-

ki g§gajacej, ktora posiadata male zeberka na piijtnastym kr^gu szyjowym, dol-

ne wyrostki osciste trzyuastego i czternastego (szyjowego) krgga oraz siedem-

nastego (piersiowego) odpowiadaja wyrostkom oscistym na czternastym,

pi§tnastym, osiemnastym kr§gu kaczki dzikiej, tak ze kazdy z tych kr^gdw

osi%gn%t budow§, wtasciwa kregowi potozonemu w tyle po za nim. Na dwu-
nastym kr^gu szyjowym tej samej kaczki g^gajacej (Fig. 29, B) obie gatezie

dolnego wyrostka oscistego byly daleko bardziej zblizoue do siebie, niz u kacz-

ki dzikiej (A), a zst^pujace dofne wyrostki tukowate bardzo byly skrocone.

U kaczki pingwinowej szyja wydaje sig bardzo wydtuzona, w skutek cienkosci

swojej i pionowego polozenia, ale tylko pozornie (jak wykazaty pomiary); lecz

kregiszyjowe i piersi owe nie przedstawiaj% 2a-

dnych rdznic; wszelako tylne kr§gi piersiowe

(grzbietowe) s% silniej zrosnigte z miednic$

niz u kaczki dzikiej. Kaczka Aylesbury ma
pi^tnascie kr§gow szyjowych i dziesi§6 pier-

siowych, zaopatrzonych w 2ebra, ale o ile mi

si§ zdaje, taka sam% liczb§ kr^gow lcdzwio-

wych, krzyzowych i ogonow/ch, jaic dzika

kaczka. Kregi szyjowe tej samej kaczki

(Fig. 29, D) byly zuacznie szersze i grubsze

w stosunku do alugosci, ni2 u kaczki dzikiej

(C) i to w takim stopniu, ze uwa2atem, i2

warto podac rysunek osmego kr^ga szyjowe-

go obu tych ptakdw. Na zasadzie powy2sze-

go widzimy, iz pi^tnasty kr^g szyjowy bywa
niekiedy zmodyfikowanym w krgg piersiowy,

„ -—- — ajesli ma to miejsce, wszystkie kregi s$sie-
kiej z dotu; B-Osmy kr?g szyjowy dnie ui egaja tak2e modyfikacyi. Widzimy tez,

4

S£riSSt * V™ rozwfni?ty
J
nadmiern/kr?g

z boku; d— Uwunasty kr«g szyjowy piersiowy, zaopatrzony w zebra, przyczem licz-K.U, U WHUliiWV/

kaczki Aylesbury, z boku. ba kregow szyjowych i l^dzwiowych pozostaje,

zdaje sig, tak% sannj jak zwykle.

Zbadalem kostne rozszerzenie tchawicy u samcdw rasy pingwinowej, g§-

gaj%cej, haczykodziobej, Labradorskiej, Aylesbury; u wszystkich ksztalt jego

byl identyczny:

Miednica jest dziwnie jednakowa, lecz w skielecie kaczki haczykodziobej

przeduiajej czgsc jest bardzo zakrzywiona na wewmjtrz; u rasy Aylesbury i kilku

fnnych ras otwdr kulszowy jest mniej wydluzony. Mostek, obojczyki, kosci

krucze i topatka przedstawiaja rdznice tak nieznaczne i zmienne, ze nie warto

prawie o nich wspominac. wyj^wszy to, ze w dw6ch skieletach kaczki pingwi-

nowej koniec lopatki byl bardzo cienki.

W ksztalcie kosci nogi i skrzydta nie mo2na byto wykazac 2adnej mody-

fikacyi. U kaczki pingwinowej i haczykodziobej koncowe cztonki skrzydta s$

nieco skrdcone; u pierwszej biodra i stopy (lecz nie golenie) s% znacznie wy-
dluzone w stosunku do tych samych kosci kaczki dzikiej oraz w stosunku do

kosci skrzydel obu ptakow. To przedtuzenie kosci n<5g moinajuz zauwazyc za

zycia ptaka, a zale2y ono bezw^tpienia od swoistego pionowego sposobu cho-
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dzenia. Z drugiej atoli strony u pewnej wielkiej kaczki Aylesbury golenie

stanowity jedyne kosci n6g, Ktdre wydluzyty si§ nieco, w stosunku do in-

nych kosci.

Dzialanie zwiqkszonego i zmniejszonego uzywania konczyn. U wszyst-

kich ras kosci skrzydet (wymierzone po oczyszczeniu) sa nieznacznie skrdcone

w stosunku do kosci nog, jesli pordwnac je z temii koscmi kaczki dzikiej.

Widac to z nast^pujacej tablicy:

Dlugoid uda,

goleni i atopy

DIago&6 ramienia
|

promienia i Srodrg-

cza razem
lab jak:

c a 1 i c a 1~

i

Dziki kaczor

Kaczka Aylesbury

Kaczka czubata (holend.)

Kaczka pingwinowa
Kaczka g^gajjjca

7,14

8,64

8,25

7,12

6,20

9,28

10,43

9,83

8,78

7,77

100 : 129

100 : 120
100 : 119
100 : 123
100 : 125

Dtugofcfi tych
samych ko&ci

e a 1 i

Dlago&i wazystkich
koSci skrzydla

c a 1 i

Dzika kaczka (inny egzemplarz) . 6,85 10,07 100 : 147

Zwyczajna kaczka domowa 8,15 11,26 100 : 138

Z powysSszej tablicy widzimy, ze w pordwnaniu z dzikq kaczka nieznacz-

nie wprawdzie, lecz powszechnie zredukowana zostata dtugosc kosci skrzydel

w stosunku do kosci n6g. Redukcya ta jest najmniejsz^ u kaczki g^gaj^cej,

kt6ra ma zdolnosci i zwyczaj cz^stego latania. Co do wagi, istnieje wi^ksza

r6£nica stosunkowa pomi^dzy koscmi nogi i skrzydta, jak to wynika z nast§-

pnjacej tablicy:

N a z w a r a a y.

Waga uda,
1

goleni i 8topy

Waga ramienia,

lokcia i 6r6dr$cza

czyli dloni
lab te£ jak:

Gran 1 Gran

Dziki kaczor 54 97 100 : 179
Aylesbury kaczka
Haczykodzioba kaczka

164
107

204
160

100 : 124
100 : 149

Czubata kaczka (holenderska) . .

.

111 148 100 : 133
Pingwinowa kaczka 75 90,5 100 : 120
Labradorska kaczka 141 165 100 . 117
G^gaj^ca kaczka 57 93 100 : 163

Waga wazystkich Waga wszyskich
ko&ci nogi i atopy ko&ci skrzydet

Gran Gran

Dzika kaczka (inny egzemplarz) . 66 115 100 : 173
Zwyczajna kaczka domowa 127 158 100 : 124

U tych ptakdw domowych znaczne zmniejszenie sig wagi kosci skrzydet

(t. j. przeci^ciowo 25% icb wtasnej wagi proporcyonalnej) jako tet nieznaczne

Dzieta Karola Darwina.—Zmienno44 ewierz^t i ro&lin. T. L 80
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zmniejszenie si? ieh dlugosci w stosunku do kosci nog, nie zalezy zapewne od

rzeczywistego zmniejszenia si? kosci skrzydel, lecz od powiekszenia si? wagi

i dlugosci kosci ndg. Pierwsza z dwu nastcpnych tablic wskazuje, iz kosci

n6g w stosunku do wagi calego skieletu rzeczywiscie zyskaty na wadze. Druga

zas tablica wskazuje, ie wedtug tej samej skali kosci skrzydel faktycznie utra-

city te2 na wadze, tak ie z poprzednich tablic wynikaj^cy, niezupelnie wyrazny

stosunek pomi?dzy koscmi skrzydel i n6g w pordwnaniu z temiz kosdmi kaczki

dzikiej zalezy pocz?sci od zwi?kszenia si? wagi i dlugosci kosci skrzydet.

Ze wzgl?du na dwie nast?puj^ce tablice dodam naprzod, ze sprawdziiem

je w taki sposdb, ii wzi%lem inny skielet kaczki dzikiej oraz pospolitej kaczki

domowej i porownalem wag? wszystkich kosci nogi z wag% wszystkich kosci

skrzydta; rezultat okazat si? taki sam; na pierwszej z tych tablic widzimy, iz

kosci n6g we wszystkich wypadkach zyskaly na wadze. Mofcnaby oczekiwac,

ze z przyrostem i zmniejszeniem si<j wagi calego skieletu kosci nog stana sie

proporcyonalnie ci?zszemi lub lzejszemi; wieksza ich waga u wszystkich ras

w stosunku do innych kosci daje si? tylko przez to objasnic, iz te ptaki domo-

we uiywaly swych ndg do chodzenia i stania znacznie wiecej niz dzikie, albo-

wiem nigdy nie latajq, a rasy bardziej sztuczne rzadko tei plywaja. Na dru-

giej tablicy widzimy z wyjatkiem jeduego wypadku wyraznsi redukcy? w wa-

dze kosci skrzydel, a jest to bezwa
v
tpienia rezultat zmniejszonego uzywania.

N a z w a

Waga calego skieletu

!(Nb. stop? i podym od
dalono w kaidym skie-

lecie, poniewai wdw6ch
skieletach koSci te

Waga uda,

goleni i stopy lub jak:

przypadkowo zgin?ty)

Dziki kaczor

Aylesbury kaczka

Czubata kaczka (holenderska) .

.

Pingwinowa kaczka

G?gaj%ca kaczka (od Mr. Foxa) .

(Iran

839
1925
1404
871
717

Waga skieletu, jak
powytej

Gran

54
164
111

75
57

1000 : 64

1000 : 85
1000 : 79

1000 : 86
1000 : 79

Waga ramie-

nia promienia

i lokciu oraz

6r6dr?cza

Gran

Dziki kaczor

Aylesbury kaczka

Czubata kaczka (holenderska) . .

.

Pingwinowa kaczka
G?gajaca kaczka (od Mr. Bakera)

G?gajaca kaczka (od Mr. Foxa) .

.

839
1925
1404

871
914
717

97 1000 :; 115

204 1000 :: 105

148 1000 :: 105

90 1000 :: 103

100 1000 :: 109

92 1000 :: 129

Jedyny wyjatek, a miauowicie dotyezacy kaczki g?gaj$cej, nie jest wrze-

czywistosci wyjatkiem, albowiem ptak ten posiadat zawsze zwyczaj latama.

Widziaiem go ccdziennie wzlatnjqcego i zalaczajqcego w powietrzu przez dlugi

czas kola, wi?cej niz mil? srednity maj%ce. U tej kaczki g?gaj^cej metylko
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nie zmniejszyla sie, lecz rzeezywiscie powigkszyta si§ waga kosci skrzydet

w stosunku do takowej u kaezki dzikiej, a stanowi to zapewne skutek dziwnej

lekkosci i cienkosci wszystkich kosci skieletu.

Wreszcie zwazytem obojczyk, kosci krucze i topatkg kaezki dzikiej

oraz zwyczajnej domowej i znalaztem, ze waga ich w stosunku do wagi catego
skieletu miata si§ jak 100 u pierwszej do 89 u ostatniej. Wskazuje to, iz ko-

sci te zostaty zredukowane u kaezki domowej o 11% ich wlasnej wagi pro-

porcyonalnej. Wysokosc grzebienia mostkowego w stosunku do dtugosci jego

zostata rowniez bardzo silnie zredukowana. Przemiany te wywotane zostaty

widoeznie zmniejszonem uzywaniem skizydet.

Wiadomo, ii liezne, do roinych rzedow nalez^ce ptaki, zamieszkuj^ce

wyspy oceaniczne, majij bardzo mate skrzydta i nie urniej^ latac. W „Pocho-

dzeniu gatunkdw" przypuszczatem, iz redukeya skrzydet zostata zapewne wy-

wotana przez stopniowo coraz mniejsze uzywanie, poniewaz ptaki nie sa prze-

sladowane przez zadnych nieprzyjacidf; moznaby wiec oczekiwac, ze podezas

dawniejszyeh okresdw tego procesu redukeyi ptaki te przypominaty nasze

kaezki domowe, ze wzgl^du na stan swych organdw lotu. To samo ma miejsce

z kurk$ wodn%
( Gallinula nesiotis) z Tristan d’Acuuha, ktdra „umie nieco

trzepotac si§, lecz oczywiscie nie uzywa n6g swych ani skrzydet do lotu“. Ale

oto Mr. Sdater J

)
znajduje, iz u ptaka tego skrzydta, mostek oraz kosci krucze,

zostaty wszystkie zredukowane w swej, dtugosci, jesli pordwuac kosci te z terniz

kosemi europejskiej kurki wodnej (O. chloropus). Z drugiej zas strouy, kosci

udowe oraz miednica wydtuzyty si§, pierwsze o cztery linie w stosunku do

tychie kosci u zwyczajnej kurki wodnej. I tak, w skielecie tego sainego ga-

tunku naturalnego nast^pity prawie takie same przemiany, tylko w wyiszym

nieco stopniu, jak u naszyeh kaezek domowych, a przypuszczamy, ze w tym

ostatnim wypadku nikt nie b^dzie w^tpil, it stanowi^ one skutek zmniejszone-

go uZywania skrzydet i zwigkszonego uzywania nog.

G 9 $.

Ptak ten zastuguje ua szczeg61n$ uwag§, albowiem prawie zadne inne

zwierz§ domowe, ssace lub ptak, nie zmienito si§ tak mato od dawnego czasu.

Ze g$si byty oswejone w czasach starozytnych, wiemy o tem z pewnych wier-

szy w Homerze, jako tet z faktu, it ptaki te na kapitolu w Rzymie byty Junonie

poswigeone (388 przed Chr.), ktdre to poswigeenie wskazuje wielk% starozyt-

nosc a
). Ze g§s do pewnego stopnia zmienita si§, moZerny s^dzic z tego, iz

zoologowie nie zgadzaj% si§ z sobij co do jej dzikiej formy rodowej; trudnosc

>) Pros. Zool. Soo. 1861, p. 261.

*) J. E. Tennent, Ceylon. 1859, vol. I, p. 485, p. tei Craw/urd, on the Relation of

Domest. Anim. to Civilisation. British-Assoc. 1860, p. tei E S. Dixon
,
Ornamental Poultry,

1848, p. 132. narysowana na pomnikach egipskich jest to, zdaje sig, czerwona g?6

egipska.
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polega jednak gtdwnie na tem, ze istniej^ trzy lub cztery blizko spokrewnione

dzikie gatunki europejskie *). Znaczna wi^kszosc zdolnych s^dzidw przeko-

nana jest, it g§s nasza poehodzi od dzikiej, szarej g§si (Anser ferus), ktorej

mtode daj% si§ tatwo oswoic *). Jesli gatunek tea skrzyZowac z g§sia domo-

wa, to produkuje on zupetnie ptodne potomstwo 3
),

jak to miato miejsce

w ogrodzie zoologicznym i o czem zapewniano w r. 1849. Yarrel 4
)
zauwazyt,

ze spodnia cz§sc tchawicy u g$si domowej bywa niekiedy przyptaszczona i Ze

niekiedy wieniec biatych pior otacza nasad$ dzioba. Cechy te zdaj% si§ wska-

zywad na pierwszy rzut oka, iz niegdys miato iniejsee krzyzowanie z g^sia bia-

togtowq (A. albifrons)-, leczbiaty wieniec jest u tego ostatniego gatunku zmienny.

Nie nalezy tez przeoczyc prawa zmiennosci analogicznej, t. j. it jeden gatunek

przyjmuje cechy gatunkdw pokrewnych.

Poniewai organizacya g§si okazata sie niewzruszon^ podczas dtugotrwa-

tego oswojenia, warto wi§c podac wielkosd przemian, ktdre rnozna byto zau-

waiyc. Zyskala ona na wielkosci i ptodnosci 6
), a barwa jej waha si§ pomi§-

dzy biat% i ciemno szara. Niektorzy badacze ®) przypuszczali, ze ggsior bywa

cz^sciej biaty, nit g§s i ie w starosci prawie zawsze jest biaty; nie stosnje si§

to jednak do formy rodowej A. ferus. I tu zapewne odgrywato rol$ prawo

zmiennosci analogicznej, poniewat jak snieg prawie biaty samiee g§si skalnej,

bernikli (Bemicla antardiea), stoj%cy na brzegu obok ciemno szarej swojej po-

towicy, dobrze jest znany tym wszystkim, ktdrzy zwiedzali zatoki Ziemi Ogni-

stej oraz wysp Falkland, Niektdre g§si raaj$ p§czki pior na gtowie, a czaszka,

jak wyzej podano, jest pod niemi przedziurawiona. Niedawno otrzymano pod-

ras§, u ktdrej pidra na grzbietowej powierzchni gtowy i szyi byty odwrocone 7
).

Dziob waha si§ nieco w dtugosci swej i jest idttszy niZ u gatunku dzikiego,

jednakZe barwa jego jako tez ndg jest w inatym stopniu zmienny 8
). Ten osta-

tni fakt jest godny uwagi, poniewaz barwa ndg i dzioba jest bardzo cenng przy

odroZnianiu rozmaitych blizko spokrewnionych form dzikich 9
). Na wysta-

wach naszych bywaj% pokazywane dwie rasy, a mianowicie ges Embdenska oraz

*) Macgilivray, British Birds, vol. IV, p. 593.

*) A. Strickland (Annals and Mag. of nat. his. 3 ssr. vol. Ill, 1859, p. 122) wy-

chowat kilka dzikich g?si i znalazt, ie s? one identyczne* z g?siij domow* pod wzgl?dem

wszystkich cech i zwyczajdw.

*) J. Hunter
,
Essays, edit, by Owen, vol II, p. 322.

*) Yarrell, British Birds, vol. Ill, p. 142.

s
) L. Lloyd

,
Scandinavian Adventures, 1854, vol. II, p. 413, powiada, ii dzika g?$

sktada 5 do 8 jaj, czyli znacznie mniej, nii nasza g?S domowa.

•) Obserwacy? t? zrobit, zdaje si?, pierwszy L. Jenyns w .British Animals'1
.

’) Mr. Bartlett przedstawit t&k? charakterystyczn? glow? i szyj? na posiedzeniu

Zoological Society, w lutym 1860.

•) W. Thompson, Natural History of Ireland, 1851, vol. Ill, p. 31. E. S. Dixon

donidst mi o zmienno&ci ubarwienia dzioba i n6g.

•) A. ^Strickland, w Annals and Mag. of nat. hist. 3 ser. vol. Ill, 1869, p. 122.
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Tuluzyjska; nie rd2nia sig one jednak niczem, procz barwy *). W nowszych

czasach sprowadzono mniejsz^, swoist% odmiane z Sewastopola *), ktdrej po-

krywy ramienne (topatkowe), jak slyszalem od Mr. Tegetmeiera, (ktory przyslat

mi egzemplarze), sa bardzo wydluzone, kodzierzawe, anawet spiralnie skrecone.

Brzegi pidr tych sq, strz^piaste w skutek rozchodzenia si§ szczypiorow i szczy-

piorkdw, tak ze do pewnego stopnia podobne sa do pior grzbietowych czarnego

tab^dzia australskiego. Piora te s% tez dziwne ze wzgledu na stosin§, ktora

bardzo jest cienka i przezroezysta oraz rozszczepiona na delikatne nitki, ktore

przez pewien czas swobodne, niekiedy zndw si§ z soba zrastaja. Jest to dzi-

wny fakt, 4e pidra te pokryte sa z kazdej strony prawidlowo delikatnym pu-

chem, zupetnie tak samo, jak na szczypiorach. Ta budowa pior zostata przez

ptaki pdt krwi odziedziezona. U GaUus sonneratii szczypiory i szczypiorki

ziewaja si§ z sob% i tworza cienkie rogowe blaszki tej samej natury, co stosina.

U odmiany g§si w mowie bgd^cej, stosina dzieli si§ na wtdkna, ktore otrzymujq,

szczypiorki i stajfj si§ przez to podobne do wtasciwych szczypiorow.

Jakkolwiek ggs doraowa rdzni sig nieco z pewnosci^ od wszystkich zna-

nych dzikich gatunkdw, to jednak stopien przemiany, ktdremu ulegla, w pord-

wnaniu z wi§kszosci§ zwierz^t domowych jest dziwnie maly. Fakt ten mozna

poczgsci objasnic przez to, it dobor nie odgrywat tu wcale wielkiej roli. Ptaki

wszystkich gatunkdw, przedstawiaj%ce liczne roine rasy, uwazane s$ jako pta-

ki amatorskie lub te4 ozdobne.. Nikt atoli nie jest specyalnym amatorem ho-

dowli g§si; w wielu j^zykach sama nazwa zawiera juz w sobie cos pogardliwe-

go. G$s ceniona jest dla swej wielkosci, smaku, biaiosci pidr, ktdra wartosd

ptaka jeszcze bardziej powi^ksza. oraz dla plodnosci swej i lagodnosci.

We wszystkich tych punktach ggs rd2ni si§ od swej dzikiej foray rodowej, a to

s$ wiasnie punkta, uwzglgdniane przy doborze. Nawet juz w czasach staro-

zytnych smakosze rzymscy cenili w$trob§ bialej g§si; a w r. 1555 Pierre

Belon s
)
mdwi o dwdch odmianach, z ktdrych jedna jest wi^ksza, ptodniejsza

i lepiej ubarwiona, niz druga i zazuacza wyraznie, iz dobrzy gospodarze zwra-

caj% wielk% uwag§ na barw§ mtodych g^sek, azeby wiedziec, jakie rnaja za-

chowac i do rozptodu wybrac.

Paw.

Jest to inny zndw ptak, ktdry zaledwie ulegl jakiejs przemianie w stauie

kultury, wyj%wszy to, iz niekiedy bywa biaty lub plamisty. Mr. Waterhouse

pordwnat, jak mi donosi, starannie skdrki dzikiego indyjskiego ptaka oraz do-

1) Poultry Chronicle, vol. I, 1854, p. 498, vol. Ill, p. 220.

2
) The Cottage Qardaner, 1860, p. 348.

») L'hist. de la nat. des Oiseaux, par P. Belon, 1555, p. 156. Co do rzymskich

smakosz6w p. Iz. Geoffroy St. Hilaire, Hist. nat. gener. T. Ill, p. 58.
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mowego. Byly one pod kascdym wzgl?dem identyczne, wyjqwszy to jedno, iz

upierzenie tego ostatniego byto moZe nieeo g?stsze.

Czy nasze pawie pochodza od tycb, ktore byly wprowadzone do Europy

za czasdw Aleksandra, czy tei byly pdzniej przywiezione, jest to wqtpliwe.

Nie odznaczaja si? one u nas wielka plodnoscia i bywaja rzadko chowane

w znacznej ilosci—okolicznosci, ktore powinnyby stanowid niemata przeszkod?

dla stopniowego doboru i tworzenia nowych ras.

Jest to dziwny jednak fakt, ze mianowicie w Anglii zjawia si? niekiedy

„lakierowany“ lab tei „czarno ramienny“ (czarno topatkowy) gatunek (japan-

ned" or „black schouldered"). W ostatnich czasach wielki autorytet Mr. Scla-

ter oznaczyt form? t?, jako odmienny gatunek nazwa, Pavo nigripennis, sqdzac,

ze zostanie on znaleziony i w innych krajach, lecz nie w Indyach, gdzie jest

z pewnosciq nieznany. Te ptaki czarnoramienne rdZniq si? bardzo od zwy-

czajnego pawia ubarwieniem lotek drugiego rz?du, pokryw ramiennych, po-

kryw skrzydet oraz ud; samice sq znacznie bledsze, a rntode takze rdZniq si?,

jak stysz? od Mr. Bartletta. MoZna je hodowad w czystosci krwi. Jakkol-

wiek nie sq podobne do mieszahcdw P. cristatus oraz muticus, to jednak pod

niektdremi wzgl?dami raaja one cechy posrednie pomi?dzy temi obydwoma ga-

tunkami; a fakt ten, jak sqdzi Mr. Sclater, potwierdza poglqd, iZ stanowia one

rdZne i natnralne gatunki *).

Z drugiej zn6w strony Sir R. Heron podaje *), Ze moZe sobie wyobrazic,

iZ ta rasa nagle powstata w wielkiem stadzie plamistych, biatych i zwyczaj-

nych pawi Lorda Browrdoivs. To samo mialo miejsce'w stadzie Sir J, Trevdyana,

ktdre skladalo si? catkowicie z osobnikow zwyczajnej foray; tak samo w sta-

dzie Mr. Thorntona zwyczajnych i plamistych pawi. Zadziwiajqcein jest, ze

w ostatnich wypadkach gatunek czarnoramienny wzrastal naZ do wyparcia

rasy poprzednio istniejqcej". Za posreduictwem Mr. Sdatera otrzymalem takze

wiadomosd od Mr. Hudsona Ourneya, ktdry przed wieiu laty wychowat par?

czarnoramiennych pawi z gatunku pospolitego; inny znow ornitolog Prof.

A. Newton podaje, ze przed pi?ciu czy szesciu laty otrzymat samic?, ktdra pod

kazdym wzgl?dem podobna byla do samicy gatunku czarnoramiennego; otrzy-

mal jq ze stada zwyczajnych pawi, ktore wi?cej niz dwadziescia lat nie byly

krzyzowane z Zadnym ptakiem jakiejbqdz innej linii. Dalej, donosi mi Mr. Jen-

ner Weir, Ze w Blackleath samiec paw by! w mtodosci bialy, lecz z wiekiem

otrzymat cechy odmiany czarnoramiennej; obaj rodzice jego byli zwyczajnemi

pawiami. Niedawno Mr. Canning opisat wypadek istnienia samicy tej samej

odmiany w stadzie 3
)
rasy zwyczajnej. Tak wi?c mamy siedem dobrze stwier-

') P. L. Sclater, on the black-shouldered peacock of Latham. Proceed. Zoolog. Soc.

24 Apr. 1860.

*) Proced. Zool. Soc. 14 Apr. 1865.

*) The Field, Maj 6, 1871. Jestem bardzo zobowi^zany Mr. Cannmgouri za informa-

cye, dotycz^ce tych .ptakdw.
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dzonych wypadkow nagtego pojawienia si? w Wielkiej Brytanii „lakierowa-

nych“ ptakdw, w nowszych ezasaeh posrdd stad pawi pospolitych. Odmiana

ta musiata wi?c niegdys istnied w Europie, Mr. Canning bowiem widziat na

starozytnych obrazach. Fakta te zdaja si? wskazywac, ii paw „lakierowany“

przedstawia scisle okreslnna odrnian?, ktora zjawiata si? po wsze czasy w wielu

okolicach. Poglqd ten potwierdza okolicznosc, iz mtode bywaj$ z pocz^tku

biale, podobne do mtodych biatego gatunku, ktorego s% bezw^tpienia odmiana.

Jesli zarzucimy ten dowdd i przypuscimy, ii paw „lakierowany“ stanowi

odmienny gatunek, to musimy przyjqc, ze we wszystkich tych wypadkach rasa

pospolita byta niegdys krzyfcowana z przypuszczalnym gatunkiem P. nigripen-

nis, leez utraeita wszelki slad krzyzowania i ze ptaki wydaj^ niekiedy mtode,

ktdre nagle i doktadnie w skutek powrotu otrzymuj% cechy P. nigripennis.

0 zadnym innym podobnym wypadku nie styszatem ani w panstwie zwierz?cem

ani w roslinnem. Aby zrozumiec cate nieprawdopodobienstwo podobnego zja-

wiska, wyobraimy sobie, iz rasa psdw byta niegdys z wilkiem skrzyiowana,

leez utracita wszelki slad cech wilczycb, lecz ze pomimo to rasa ta w siedmiu

wypadkach w obr?bie tego samego kraju i w stosunkowo matyin przecirjgu

czasu wydata mtode, pod kazdym wzgl?dem do wilkdw zupetnie podobne.

Musimy dalej przyj^c, ze w dwoch wypadkach te nowo utworzone wilki roz-

mnozyty si? p6zniej tak silnie, ie spowodowaty wygini?cie dawniejszej foray

stada. Tak dziwna forma, jak P. nigripennis osi%gn?laby zapewne natych-

miast po wprowadzeniu wysok$ cen?; dlatego tez nieprawdopodobnem jest, aby

byta ona zupetnie po cichu wprowadzona i aby historya jej zostata pozniej

zapomnian%.

Dowody te zdaj% mi si? ostatecznie rozstrzygac pogl%d, iz rasa czarno

ramienna jest odmiana, wywotan^ albo przez klimat angielski lub tei przez nie-

znan§ jakas przyczyn?, jak np. powrdt do pierwotnego i zaginionego stanu ga-

tunku. Jesli przyjmiemy, ze czarnoramienny paw jest odmienny, w takim razie

bytby to jeden z uajdziwniejszych wypadkdw nagtego wyst?powania nowej

formy, tak podobnej do rzeczywistego gatunku, ze wprowadzita ona w bt%d

jednego z najdoswiadczehszyek wspdtczesnych ornitologdw.

I n d y k.

Mr. Qovld J
) z dostateczn%, zdaje si?, pewnoscia wykazat, iz indyk zgo-

dnie z history^ pierwszego jego wprowadzenia, pochodzi od meksykanskiego

>) Proe. Zool. Soo. 8 Kwieeieft, 1866, p. 61 Prof. Baird (przytoczone w .Poultry

Book" Tegetmeier
, 1866, p. 269) s?dzi, ii nasze indyki pochodz? od wygastego obecnie ga-

tunku zachodnioindyjskiego. Ale pomimo nieprawdopodobiebstwa, aby ptak mial dawno

jui wygin?6 na tej wielkiej i bujnej wyspie, zdaje si? (jak zaraz zobaozymy), ii indyk

w Indyach ulega degeneracy i; a fakt ten wskazuje, ie nie byl on pierwotnle mieszkaficem

nizin zwrotnikowycb.
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dzikiego gatunku (Meleagris mexicana), ktory zostat oswojony przez tuziemcdw

jeszcze przed odkryciem Ameryki i ktdry wedtug powszechnego mniemania,

rdzni sie od zwyczajnego dzikiego gatunku Stanow Zjednoezonych. Niektdrzy

jednak zoologowie s^dza, ze obie te foray powiny bye tylko uwazane jako do-

brze okreslone rasy geografiezue. Wszelako b$dz jak b%dz, wypadek ten za-

stuguje na wzmiank§, poniewaz w Stanach Zjednoezonych dzikie indyki zale-

cajfj si§ niekiedy indyezkom domowym, ktdre pochodz^ od foray meksykaii-

skiej i „bywaj$ przez nie zwykle z wielk§ przyjemnosciq, przypuszczane" J
).

Ogtoszono tez pewne wiadomosci o mtodych ptakach, ktdre wyehowane w Sta-

naeh Zjednoezonych zjaj dzikiego gatunku, krzyzowaty si§ i mieszaty z rasa

pospolita. I w Anglii tez gatunek ten bywa trzymany w wielu parkaeb.

Z dwdeh z nich otrzymat W. D. Fox ptaki, a krzyzowaty si§ one bardzo obficie

z pospolitym gatunkiem domowym; i jak mi donosi, jeszcze wiele lat p6zniej

indyki okoliezne okazywaly wyraznie cech§ tego krzyzowanego pochodze-

nia. Mamy tu przyktad, iz rasa domowa przez krzyzowanie z rdznym gatun-

kiem lub z dzik% ras^ zostata zmodyfikowana. Juz w r. 1802 przypuszczat

F. Michaux a
),

ii pospolity indyk domowy pochodzi nietylko od gatunku

w Stanach Zjednoezonych, lecz jednoczesuie tez od foray potudniowej; przy-

puszczat on nawet, 4e indyki angielskie i francuzkie dlatego od siebie si§ rdzni$,

ii posiadajsj, w rozmaitych stosunkach krew obu rodzicow.

Indyki angielskie s% mniejsze niz obie dzikie foray; nie ulegty one zna-

cznym przemianom; jednakie istnieje kilka ras, ktdre tatwo odrdznic, jako to:

Norfolk, Suffolk, biate i miedzianobarwne (lub Cambridge), ktdre zachowuja

czystosd rasy swojej, gdy przeszkadza si§ krzyiowaniu ich z innemi rasami.

Z gatunkdw tych najbardziej odmienny jest maty, matowoczarny indyk Nor-

folk, ktdrego mtode czarne, niekiedy z biatemi plamami na gtowie. Inne

rasy zaledwie si§ rdzni%, za wyjqtkiem ubarwienia, a mtode ich s$ po wigkszej

cz^sci wsz^dzie brunatno szaro plamiste 3
). P^czek wtosdw na piersi, wfasci-

wy tylko samcom, wystgpuje takze niekiedy na piersi indyezki domowej 4
). Ilosc

pokryw ogonowych waha sig, a wedtug przes^du niemieckiego, indyezka tyle

znosi jaj, ile indyk ma pidr ogonowych b
). W Holandyi istniata niegdys, we-

dtug Temmincka, pi^kna, zdtto roiowawa rasa, ktdra miata wielki biaty pijczek

pi6r na gtowie. Wilmot opisat biatego indyka *), zaopatrzonego w peczek

„utworzony z pidr blizko cztery cale dtugich, z nagiemi stosinami oraz z pgcz-

kami biatego puchu, wyrastaj acemi na wierzchotku". Liczne mtode ptaki,

dopdki byty mtode, dziedziczyty tego rodzaju p§czek pidr; pozniej jednak

i) Audubon
,

Ornitological Biographies, vol. I, 1831, p. 4 — 13, oraz Naturalists

Library, vol. XIV, Birds, p. 188.

*) F. Michaux, Travels in North America, 1802: p. 217 (przeklad angielski).

») Ornamental Poultry, by E. S. Dixon 1848, p. 34.

*) E. S. Dixon, ibid. p. 85.

*) Bechstein, Naturgeschichte Deutschlands, Bel. 3, 1798, p. 309.

®) Gardeners Chronicle, 1862, p. 699.
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odpadal on lub lez inne ptaki go wydziobywaty. Jest to interesuj^cy wypa-

dek, poniewaz przy staraniu moznaby tu bylo utworzyc now% rasg, a taki pg-

czek pi<5r bylby do pewnego stopnia analogiczny do tego, jaki posiadaja sarncy

kilku pokrewnyeh rodzajdw, jak: Euplocomus, Lophophorus, Pavo.

Dzikie indyki, uwazane zawsze jako sprowadzone ze Stanow Zjednoczo-

nyeli, hodowane byty w parkach lorddw Powis, Leicester, Hill i Derby.

W. D. Fox sprowadzit sobie ptaki z dwoch wyzej wspomnianych parkow i do-

nosi mi, ze roznily sig one nieco pomigdzy sob^ ksztaltem ciata oraz prazkowa-

nem upierzeniem skrzydet. Ptaki te rdznity sig tez od stada lorda Hilla.

Niektdre z tych ostatnich, hodowane przez Sir P. Egertona w Oulton, produ-
kowafy niekiedy znacznie bledsze ptaki, a jednego razu wydaly ptaka prawie
biatego, leez nie albinosa, pomimo, ib przeszkadzano im krzyzowad sig z indy-

kami zwyczajnemi. Te nawpot dzikie indyki przedstawiaj$ analogie do bydfa
dzikiego parkow angielskicb pod tym wzglgdem, ze do pewnego stopnia r<54ni$

sig pomigdzy sob%. Musimy przyj^c, ze rdznice stanowia rezultat okolicznosci,

ib przeszkadzano swobodnemu krzyzowaniu pomigdzy ptakami, maj^cemi sze-

rokie rozmieszczenie oraz be warunki, na ktdre zostafy one wystawione w An-
glii, byly odmienne. W Indyach klimat wywolal jeszcze wigksze przemiany
indyka: albowiem Mr. Blyth opisuje J

) go jako bardzo zdegenerowanego pod
wzglgdem wielkosci „caikiem niezdolnego wzniesc sig na skrzvdlach“, maj^ee-

go czarn% barwg „oraz nienormalny rozwdj dtugich, powistych wyrostkow
na dziobie".

P e r I i c a.

Niektdrzy przyrodnicy przypuszczaj§ obecnie, ze perlica domowa pocho-
dzi od gatunku Numida ptilorhynca, zainieszkujacego bardzo gorace i poczgsci

nader suche okolice Wschodniej Afryki; w taki wigc sposbb ptak ten wysta-
wiony zostal w Anglii na warunki bardzo odmienne. Tern niemniej zaduyrn

prawie nie ulegl przemianom, wyj^wszy, iz upierzenie bylo albo jasniejsze albo

ciemmejsze. Jest to dziwny fakt, ib ptak ten w Indyach Zachodnich oraz na
l^dzie hiszpanskim, w klimacie gor^cym lecz wilgotnym, wigcej sig zmienil, niz

w Europie *). Na Jamajce i San Domingo *) perlica catkiem zdziezala i zmniej-

szyla sig; nogi s$ czarne, gdy tymczasem nogi pierwotnego ptaka afrykanskiego

byly podobno szare. Ta mala przemiana jest godna uwagi, poniewai czgsto

wypowiadaue bywa przypuszczenie, ib wszystkie zdziczale zwierzgta stale po-
wracajq. we wszystkich cechach swoich do swego pierwotego typu.

') E. Blyth, w Annals and mag. of nat. hist. 1847, vol. XX, p. 391.

*1 Roulin zrobil t§ uwagg w Memoires pres, par div. Sav. Acad. d. Scienc. T. VI,
1835, p. 349. Mr. Hill ze Spanish Town listownie mi opisnje pi§6 odmian perlic jamajskieh.
Widzialem swoiste, blado nbarwione odmiany, sprowadzone z Barbadosn i Demerary.

a
) Co do S. Domingo p. M. A. Salle, w Proceed. Zool. Soc. 1857, p. 236. Mr. Hill

donosi mi w liScie uwagi o ubarwieniu n6g u zdziczalych ptak6w na Jamajce.

Dziefa Xarola Darwina —ZmiennoAA zwierz^t i roAlin. I t 31

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



K a n a r e k.

Poniewaz ptak ten zostat oswojony w nowszych czasaeh, a mianowicie

w ciagu ostatnich 350 lat, zmiennosc jego jest przeto godna uwagi. Byton

krzyfcowany z dziewi^ciu lub dziesitjciu inneini gatunkami wrbblowatych, a nie-

ktbre z mieszancdw byty zupetuie piodne. Nie mamy atoli dowodow, aby

z krzyfcowan takich powstata jakas odmienna rasa. Pomimo niedawnego oswo-

jenia kanarka, utworzyty si§ liczne odmiany; nawet przed r. 1718 ogtoszono

we Francyi *) list^, zawieraj%c$ 27 odmian, a w r. 1779 „London Canary So-

ciety" ogtosito dtugi spis upragnionych cech, tak be dobor metodyczny odby-

wat si§ ju* przez znacznie dtugi przeciag czasu. Wi^ksza liczba odmian rb£ni

si§ tylko barw^ i rysunkami upierzenia; niektdre atoli rasy ro2ni$ si§ takiie

ksztattem, np. kanarki „hooped“ lub „bowed“ oraz belgijskie z bardzo wydtu-

zonemi ciatami. Mr. Brent a
)
wyinierzyt jednego z tych ostatnich i znalazt, ze

miat on osiem cali dtugosci, podczas gdy kanarki dzikie maja tylko 5
*/4 cala

dtugosci. Istniej^ tel kanarki z p§ezkami pibr na gtowie, a jest to dziwny

fakt, be gdy dwa takie ptaki zostaj$ sparzone z sobjj, mtode, zamiast posiadac

pi^kne pgczki pior, sa po wi^kszej cz§sci tyse lub tez posiadajsj na gtowie cho-

rowite miejsce a
). Mole si§ wiec prawie zdawad, iz obecnosc p^czka pior za-

lezy od jakiejs chorobliwej wtasciwosci, ktdra wzrasta az do szkodliwego sto-

pnia, jesli dwa ptaki w takiin stanie zostajsj z sob% sparzone. Istnieje rasa pi6-

ronozna oraz inna, posiadajqca rodzaj kcdzioru na piersi. Zastuguje tez na

uwag§ inna cecha, ograniczajqca si§ tylko do pewnego okresu £ycia i scisle

w tym2e okresie odziedziczana; a mianowicie, be lotki i sterdwki kanarkdw

wyzszej ceny bywajsj. czarne, „lecz barwa ta zachowuje si§ tylko do pierwszego

linienia; po pierwszem zas wylinieniu wtasciwosc ta znika 4
). Kanarki nJ2ni$

si§ bardzo temperamentem i charakterem, a w mniejszym stopniu i spiewem.

Sktadaj% one jaja trzy lub cztery razy do roku.

Rybki ztote.

Prdcz ss^cych i ptakow tylko nieliczne, do inych wielkich klas nalei^ce

zwierz^ta, zostaty oswojone. Aby jednak wykazae, iz jest to prawie uniwer-

salne prawo, ze zwierzgta, usuniete z pod naturalnych wptywdw 2yciowych,

ulegaj% przemianom, oraz ze przy zastosowaniu doboru, mog$ bye utworzone

B. P. Brent
,
The Canary, British Finches etc. p. 21, SO.

*) The Cottage Gardener, 11 gr. 1855, p. 184. Jest tu podany opis wszystkich od-

mian. Liczne pomiary dzikich ptakow p. n V. Harcmrrtti, ibidem, 1885, p. 223.

•) Bechstein, Naturgeschichte d. Stab, nviigel, 1840, p. 243; p. s. 252 o odziedziczo-

nym ipienie kanarka. Co do tysiny ich, p. Kidd
,
Treatise on Song Birds.

*) W. Kidd, Treatise on Song Birds, p. 18.
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rasy, nalezy koniecznie powiedziec kilka stow o rybkach ztotych, pszczoiach

i jedwabnikach.

Rybki ztote (Cyprinus auratus) zostaty wprowadzone do Europy przed

dworna lub trzema wiekami. Wedtug powszechnego wszakze mniemania, byty

juz one oddawna hodowane w Chinach. Na zasadzie zmieunosci analogieznej

innych ryb, Mr. Blytli l
) przypuszcza, iz rybki ztoeisto ubarwione nie zdarzaj^

si? w stanie naturaluym. Ryby te zyj% cz?sto w warunkach jaknajmenatural-

niejszych, a ich ziniennosc w ubarwieniti, wielkosci i niektdrych waznych punk-

tach budowy bardzo jest wielka. Sauvigny podat opisy oraz rysunki kolorowe

nie mniej jak 89 odmian *). Wszelako liczne z tych odmian, jak np. potrdjne

ogonopletwowce i t. p. nalezy nazwac potwornemi. Bardzo jest jednak trudno

oznaczye jakabadz okreslomj granic? pomiedzy zboczeniem ipotwornoscitj.

Pouiewaz rybki ztote trzymane by waja jako ozdoby oraz osobliwosci i ponie-

waz „chiuczycy ssi wtasnie narodem, ktory przypadkowe odiniany wszelkiego

rodzaju trzymat w odosobnieniu i dalej kodowat -* 3
), mozeiny zatem z pewno-

sci% prawie przyj^c, ze przy tworzeniu nowych ras dobor na wielka skal? byt

stosowany. Jest to jednak dziwny fakt, ta niektdre potwornosci lubzboeze-

nia nie bywajq, odziedziczane; albowiem Sir R. Heron 4
)
hodowat liczne ztych

rybek i urniescif w jednyin stawie wszystkie zdeforiuowane osobniki t. j. takie,

ktorym brakowato pletwy grzbietowej oraz takie, ktore zaopatrzone byty w po-

dwdju% lub potrojnfj pletw? ogonowa. Ale „stosunkowo nie wydaty one wi?-

cej zdeforinowanych potomkow, niz zdrowe ryby“.

Oprdez nieskoiiezonej rozmaitosci barwy, napotykamy tez uadzwyczajne

modyfikacye budowy. Taknp. Mr. Jairell zauwaiyt pomi?dzy mniej wi?cej dwu

tuzinami kupionych egzemplarzy kilka osobnikow, ktorych pletwa grzbietowa

rozci^gata si? dalej niz na potow? dtugosci grzbietu, oraz inne zn6w, u ktbrych

pletwa ta bvta zredukowana do pi?ciu tylko lub szesciu promieni, a jednego—

calkiem bez pletwy grzbietowej. Pletwy ogonowe bywaja niekiedy podwdjne,

a ogon cz?sto potrdjny. To ostatnie zboczeni? budowy zdaje si? powszechme

„wyst?powae kosztera innej pletwy, albo catej, lub tet cz?sci jej“
6
);

wszelako

Bory de St. Vincent 8
)
widziat w Madrycie rybki ztote z pletwy grzbietows*

oraz ogonem potrdjnym. Pewua odmiana charakteryzuje si? garbeiu na grzbie-

cie w blizkosci gtowy, a L. Jenyns 7
)

opisat pewns* bardzo dziwny z Chin

sprowadzon% odraiau?, ktora miata ksztatt prawie kulisty, jak najezka (
Diodon

)

i u ktdrej „mi?sista cz?s<5 ogona byta jakby odci?ta; pletwa ogonowa zas osa-

i) The Indian Field, 1858, p. 265.

*) Yarrel,
British Fisches. vol. I, p. 819.

s) E. Myth, in the Indian Field, 1858, p. 255.

*) Proced. Zool. Soc. 25 maj 1842.

«) Yarrel, British Fishes, vol. I, p. 319.

*) Diction, class, d’hist. nat. T. V, p. 276.

7
, observ. in natur. hist. 1846, p. 211. Tak* saroij prawie odiniau?) lee* be* pletwy

grzbietowej, opisat Gray w Annals and Mag. of nat. hist. 1860, p. 151.
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dzona byta nieco po za grzbietow^ i bezposrednio po nad pletwa odbytnicow%“.
C ryby tej pletwa odbytnieowa i ogonowa byty podwojne; odbytnicowa osa-

dzona byta pod katern prostym do data, oczy byty takze uiezwykle wielkie

i wytupiaste.

P 8 Z C 2 0 t a.

Pszczota znajduje si? juioddawna wstanie domowym, jesli wogolestan jej

mozna uwaiac jako domowy; albowiem szuka sobie sama poiywienia za wyj$t-
kiem niewielkiej ilosci, dostarczanej jej zima. Mieszkanie jej jest ulem, za-

miast dziupl% w drzewie. Wszelako pszczoty zostaty przetransportowane pra-
wie do wszystkich cz?sci swiata, tak ze klimat, jesli w ogole jest on w stanie

okazac jaki wptyw bezposredni, tutaj powinienby byt okazac takowy. Cz?sto

spotkac si? mozna z twierdzeniem, it pszczoty w rozmaitych cz?sciach Wielkicj

Brytanii rdzni% si? pomi?dzy sob% wielkoscii}, barwij, usposobieniem, a wedtug
Godrona J

)
s§ one w potudniowej Francyi zwykle wi?ksze nii w innych okoli-

cach tego kraju. Twierdzono takze, ze mate brunatne pszczoty gdrnej Burgun-
dyi przeniesione do La Bresse, staj$ si? w drugiem pokoleniu wieksze i bardziej

zdtte. Twierdzenia te wymagajq. jeszcze jednak dowodow. Co do wielkosci,

to wiadomo, ie pszczoty zrodzone w bardzo starych plastrach s$ mniejsze, po-

niewai komdrki przez ci%gte, dawniejsze ostony poczwarek zmalaty. Najwi?k-

sze powagi ®) zgadzaj% si? z sob$ co do tego, it wyj%wszy liguryjska rase, czy

te£ gatunek, do ktdrego wkrdtce powrdc?, ani w Anglii, ani na ladzie statym

nie istniejq. odmienne rasy; jeduakie w tym samym ulu istnieje pewna rdinoro-

dnosd w ubarwieniu. Tak, Woodbury podaje *), ze widziat kilkakrotnie

krdlowe gatunku pospolitego, ktore podobnie jak krdlowe liguryjskie, zotte

miaty obr^czki, liguryjskie zas krdlowe — ciemno ubarwione, jak pospolite

pszczoty. Widziat on tea zboczenia w ubarwieniu trutniow, bez odpowiedaich

rdanic w krolowych lub robotnicach tego samego roju. Znany hodowca pszczot

Dzierzon *), odpowiadaj^c na zadane mu przezemnie pytania, mdwi: „ae

w Niemczech pszczoty niektdrych rojdw stanowczo czarne, podczas gdy
inne s$ godne uwagi dla swej adttej barwy“. W rozmaitych okolicach pszczo-

ty zdaja si? tea rdznid obyczajami swemi, Dzierzon dodaje bowiem: „Jesli

l
) De l.espece, 1869, p. 459. Co do pszczdt burgundzkicb p. M. Gdrard, art.

.Espice* w Diot. Univ. d’hist. nat.

*) Journal of Horticulture, 1862, p. 225 — 242, p. tez Mr. Bevan Fox, tamze,

1862, p. 284.

8
) Na tego doskoualego badacza mozna si? z pewnoScifj spuScii, p. Journal of Hor-

ticulture, 14 lipiec 1868, p. 89.

*) Journal of Horticulture, 9 wrzeftnia 1862, p. 463; p. takte Kleinc, o tem samera

(11 listop., p. 643); wedtug niego, jeSli nawet istnieje pewna zmienno&£ w ubarwieniu, to

jednak pomi§dzy pszczotami niemieckiemi niema zadnych statych i widocznych rozuic.
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liczne roje wraz ze swem potomstwem dazg, wigcej do rojenia si§, a inne obfituj^

zndw bardziej wmidd, tak ze niektdrzy bartuicy odrozniaia nawetrojace si§ i mio-

donosne pszczoty, to jest to zwyczaj, ktory stat sie druga natura, spowodowany

zwyktym sposobein trzymania pszczot i jakoscia pozywienia w danej okolicy;

np. jakai ibznica pod tym wzgl^dem istnieje pomiedzy pszczofami Luneburg-

skiemi oraz—tutejszej okolicy“... „Stara krblowe usun^d i Da jej miejsce pod-

stawic mtod$ bieiacego roku, stanowi u nas nieoraylny srodek do powstrzyma-

nia najsilniejszego roju od rojenia i od l§gni§cia si§ trutnidw, gdy tymczasem

te same srodki w Hanowerze bytyby z pewnoscia nieskuteczne". Sprowadzi-

tem sobie ul pelen martwych pszczot z Jamajki, gdzies% juz one oddawna natu-

ralizowane. a po staranneui pordwnaniu ich przy pomocy mikroskopu z pszczo-

fami naszemi, nie mogtern wykryc ani sladu jakiejb^dz roinicy.

T§ dziwn$ jednostajnosc pszczoty wsz^dzie, gdzie tylko bywa ona hodo-

waua, mozna sobie zapewne wyttdmaczyd przez wielk% trudnosc lub nawet nie-

moMiwosd stosowania tutaj doboru drog% parzenia pewnych krolowych i trut-

nidw; albowiem owady te spolkuja z soba podczas lotu. Nieznany tez jest za-

den wypadek, poczesci za wyjatkiem jednego, aby ktos posiadat ul, w ktoryrn

robotnice rdinityby si§ jakab^dz widoczna cech%. Dla utworzenia nowej rasy

bytoby, jak obecnie wiemy, konieeznem odosobnienie od innyeh pszczdt; albo-

wiem od czasu wprowadzenia pszczoly wtoskiej do Niemiec i Anglii przekona-

no sig, ze trutnie co najraniej w promieniu dwumilowym od ula swego w§druj%,

krzyzuj^c si§ cz^sto z krolowemi pszczoty pospolitej J
).

Jakkolwiek pszczota wloska jest zupetnie ptodna przy krzyzowaniu z po-

spolitym gatunkiem, to jednak wi^kszosc przyrodnikdw uwaza j$ za odmienny

gatunek, podczas gdy inni biora j$ za odmiang naturalna. Wszelako o formie

tej nie ma co wspominac, poniewaz nie mamy zadnej podstawy przypuszczae,

iz jest ona produktem oswojenia. Dr. Oerstacker *) uwaza takze pszczoty

egipsk% oraz niektore inne za rasy geograficzne, pogl^du tego nie dzieli wszak-

ze zaden inny kompetentny sgdzia. Opiera on zdanie swoje na tem gtownie,

iz w pewnych okolicach, np. w Krymie lub na Rhodos, pszczota ulega takim

zboczeniom pod wzgl^dem barwy, ze moze bye polaczona z rozmaitemi rasami

geografieznemi przez formy posrednie.

Przytoczyiem wyzej jedyny przyktad odosobnienia i zachowania szcze-

gblnej formy pszczoty. Mr. Lowe 3
)
otrzymat od pewnego chtopa o par§ mil

od Edynburga kilka pszczdt i zauwazyt, ze rdznily si§ one od pszczoly zwy-

czajnej tem, iz wtoski na glowie i piersi byty jasniejsze i liezniejsze. S%dz$c

z daty wprowadzenia pszczoty wtoskiej do Anglii, mozemy bye pewni, ze

») Mr. Woodbury ogtosit kilka takich wiadomoSci w Journal of Horticulture,

1861 i 1862.

*) Annals and Mag. of nat. hist. 8 Ser. vol. XI, p. 339.

») The Cottage Gardener, May, 1860, p. 100, ten sam w Journ. of Horticulture,

1862, p. 242.
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pszczoly te Die krzyzowaly si? z ow$ forma. Mr. Lowe hodowal w dalszym

ci^gu t? odrnian?, leez niestety, nie oddzielil tego roju od innych pszczol, przez

co po trzech generacyach ta nowa cecha calkiem prawie zauikfa. Dodaje on:

Tem niemniej „wielka ilosc pszczdt zachowuje jeszeze wciqz slady, jakkolwiek

slabe, pierwotnej kolonii“. Wypadek ten wskazuje, czego rndgtby dokonac

staranny, dtugotrwaly i wylqcznie na robotuice skierowany dobor; albowiem,

jak widzielismy, nie rnozna dobierac i parzyc krolowych i trutniow.

Jedwabniki.

Owady te s$ interesuj^ce pod kilku wzgledami, szczegolniej zas pod tym,

iz we wszelkich okresach zycia znacznym ulegaj% zboczeniom, a zboczenia te

odziedziczaj^ si? w odpowiednich wiekach. Poniewaz wartosc jedwabnika za-

leiy cafkowicie od kokonu, kazde zatern zboczenie w budowie i cechach jego

bywa starannie ocenianem i w ten sposdb wytworzono rasy, znacznie si? roz-

ni^ee kokonami, w stanie dojrzalym zas zupetnie prawie nie rdine. U wiek-

szosci innych zwierzat domowych mtode s$ do siebie bardzo podobne, gdy tym-

czasem dorosle rdzuia si? bardzo.

Gdyby to nawet byto mozliwem, byioby jednak zupeinie bez pozytku

opisywad wszystkie liczne gatunki jedwabnikdw. W Indyach i Chinach istnie-

je kilka oddzielnych gatunkdw produkujacych jedwab, a niektdre z nieh s$

w stanie obficie krzyiowad si? ze zwyczajnym jedwabnikiem morwowym, jak

si? w ostatnich czasach przekonano we Francyi. Kap. Hutton x
)
powiada, ze

na catej ziemi co najmniej szesd gatunkow zostalo oswojonych; sqdzi on, ze

motyle wychowane w Europie nalez^ do dwdck lub trzech gatunkdw. Nie

dzieli atoli zdania tego kilka powag, ktore poswiecily szczegdlna uwag? hodo-

wli tego owada we Francyi. Daje si? to tez zaledwie pogodzid z kilku l'aktami,

do ktdrych zaraz przejd?.

Zwyczajny jedwabnik morwowy (Bombyx mori) zostat sprowadzony

w szOstem stuleciu do Konstantynopola, a zt^d przeuiesiono go do Wloch, oraz

w r. 1494 do Francyi *). Wszystkie okolicznosci sprzyjaly zmiennosci tego

owada. Przypuszczaj^, te by! on oswojony w Chinach juz od r. 2700 przed

Nar. Chr.; byt on trzymany w nienaturalnych i rdznorodnych warunkach fcycio-

wych i przeniesiony do wielu krajdw. Mamy podstaw? przyjad, ze natura po-

zywienia, ktdre daje si? g^sienicy, wplywa do pewnego stopnia na cechy rasy s
).

Nieuzywanie wywolalo zapewne slaby rozwoj skrzydel; lecz uajwainiejszym

elementem przy produkowaniu licznych, obecnie istniej^cych, wielokrotnie

>) Trans. Entomol. Soc. 3 Ser. vol. Ill, p. 143-173, ora* p. 295-311.

*) Godron ,
de l‘espece, 1859, T. I, p. 460. Co do staroiytnotci jedwabnika w Chi-

nacb opieram si$ na autorytecie Stanisluwa Juliana.

3
) P. uwagi Prof. Westmoda, generals Heaney i innych, na posiedzenin Entomol.

Society w Londynie, w lipcu 1861.
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zmodyfikowanych ras byla bezwatpieuia staranna uwaga, jakfj poswi?cano

w wielu krajach kazdemu obieeuj^cemu zboczeniu. Starannosc, z jak$ w Euro-

pie wybierano do rozplodu najlepsze kokony i motyle, jest powszechnie znana,

a produkcya jej stanowi w niektdrych okolicach Francyi szczegolnsj gat?z han-

dlu. Dowiedziatem si? za posrednictwem D-ra Falconera, ie w Indyach lu-

dnos6 krajowa oddaje si? z r6wn$ pilnoseia hodowli jedwabnikow. W Chi-

nach produkcya jaj ogranicza si? do pewnych okolic, a hodowcy s^ wyt%czeni

przez prawo z raoinosci produkowania jedwabiu, tak ze cala ieh uwaga zesroa-

kowuje si? na tym jednym punkcie *).

Nast?pujace szczegdty oroznicach pomi?dzy oddzielnemi rasami, jeSli zdan

przeciwnvcn nie przytoczyc, wyj?te zostaly z doskonalego dzieia Eobineta *),

noszaceg'o na sobie wszystkie cechy starannosci i wielkiego doswiadczenia.

Jaj k a rdiinych ras wahajij si? pod wzgl?dem barwy, formy (s$ okrsjgle, elip-

tyczne lub owalne) i wielkosci. Jajka, sktadane we Francyi pohidmowej

w czerwcu, w srodkowej zas w lipcu, rozwijaja si? dopiero na przyszt% wiosn?,

a naprd&no, powiada Mr. Eobinet, wystawia si? je na powoli wzrastaj%ca tem-

peratur?, aby przez to przyspieszyc rozwdj gasiemey. Niekiedy atoli bez

wszelkiej widoczuej przyczyny produkowane bywaja jaja, ktore natyehmiast

przebiegaja zwykte przemiany i wyl?gaj$ si? w ciagu dwudziestu do trzydzie-

stu dni. Na zasadzie tych i jeszcze niektdrych innych faktdw analogicznyeh

mozna przypuszczatf, ze jedwabniki Trevoltini we Wtosjsech, ktdrych g^sienice

wyl?gaj^ si? w ci^gn pi?tnastu do dwudziestu dni, nie stanowi^ koniecznie

jakiego okreslonego gatunku. Jesli i rasy, iyjqce w krajach umiarkowanych,

produkujsj jaja, ktdre nie mog% si? natyehmiast l?gn$c przez sztuczne ciepio,

to osisjgajV one jednak stopniowo cechy szybszego rozwoju, gdy zostaj^ do

eieplejszego kraju przeniesione i tarn hodowane. jak rasy Trevoltini s
).

Oqdenice. Rbznisj si? one znaeznie wielkoscia i barw§. Skdra jest bia-

la, niekiedy czarno lub bialo plamista, a czasarai ealkiem czarna. Jak twierdzi

Mr. Eobinet, barwa nie jest stala w rasach zupelnie czystych, wyj^wszy „Race

tigree“, nazwanq. tak dla czarnych poprzecznych pr^zek. Poniewaz ogdlne

ubarwienie gasienicy nie zuajduje si? w zwi^zku z barwa jedwabiu, hodowcy

nie zwracaja na nie uwagi i dlatego tez nie moglo si? ono utrwalid 4
)
przez do-

bdr. W wy/.ej wspomuianym artykule kap. Hutton robi uwag?, ze ciemne, ty-

grysie rysunki, ktdre podezas pdzniejszych linieu g^sienic rdznych ras tak cz?-

sto wyst?puj$, stanowiq skutek atawizmu; albowiein g^sienice kilku dzikich

pokrewnych gatunkdw przq,dki (Bombyx) s% w ten sposob ubarwione. Odo-

sobuit on kilka gasienic z temi tygrysiemi rysunkaiui, a na nast?pn% wiosn?

wszystkie prawie wychowane z nich g%sienice byly ciemno plamiste, a ubar-

i) Powagi, na ktorych opieram si? w tym wzgl?dzie, wymieni? w rozdziale o doborze.

*) Manual de l‘Edncateur de Vera a Soie. 1848.

») Robinet, w m. p. s. 12, 318. Dodam, ii jajka pilnocnoamerykaftskicli jedwabni-

k6w, sprowadzone na wyspy Sandwich, rozwijaly si? tam bardzo prawidlowo, a motyle

z nich wyhodowane prodnkowaly jaja, pod tym wzgl?dem jeszcze gorsze. Niektire wyl?-

galy si? w ci?gu dziesi?ciu dni, inne nie pr?dzej jak po wielu miesi?cach. Bezw%tpienia

w koheu osi?gni?tyby zostat prawidlowy, dawny charakter. P. J. Jarves,
Scenes in the

Sandwich Islands (Athenaeum, 1844, p. 329).

4
) The Art of rearing Silk-worms, translated from Count Dandolo, 1826, p. 28.
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wienie zas to staio si§ jeszcze ciemniejszem w trzeciem pokoleniu. Motyle, z gq-
sienic tych wyhodowane ,

) byly takze ciemuiejsze i przypominaly ubarwieniem
swojem B. Huttoni. Wobec poglqdu, iz rysunki tygrysie stanowiq skutek ata-

wizmu, wyjasnia siq stalosc, z jakq zostajq one przenoszone.

Frzed kilku JatyMrs. Whitby zadala sobie wiele trudu, hodujqc jedwabni-
ki na wielkq skalq; doniosta mi ona, ze niektore z jej gqsienic posiadaly ciemne
brwi. Zapewne jest to pierwszy krok do powrotu ku rysunkowi tygrysiemu, a by-

tem ciekaw dowiedzied sie, czy taka nieznaczna eeeha jest dziedziczna. Na
mojq prosbq w r. 1848 oddzielila ona dwadziescia z tych gasienic, a trzymajqe

takze motyle w odosobnieniu, hodowala je w dalszym ciqgu. Z wielu powsta-
tych w ten sposdb gasienic „ka2da bez wyjatku posiadala brwi, niektore ciem-
niejsze i wyrazniejsze niz inne, lecz wszystkie mialy mniej lub wiqcej widoczne
brwi. Niekiedy wystqpuja czarne gasienice pomiedzy zwyktemi gatunkami,
lecz w tak zmienny sposdb, ze wedlug Mr. Robineta, ta sama rasa produkuje
jednego roku wylqcznie biate gasienice, nastepnego zas — liczne czarne. Tern
uiemniej donosi mi A. Bossi w Genewie, ze jesli hodowa<5 w odosobnieniu te

czarne gasienice, to reprodukujq one tq samq barwq. Lecz kokony i motyle
z nich wychowane nie przedstawiaja wcale roznic.

W Europie gqsienica zwykle cztery razy zrzuca sk6rq, zanim przechodzi
w stan poczwarki. Istuiejq a'toli rasy „a trois mues“, a i rasa Trevoltini lini

siq tez tylko trzy razy. Moznaby myslec, ze taka wazna roznica fizyologiczna

nie powstala w bodowli, lecz Robinet 2
)
podaje, te z jednej stronv zwykle gq-

siemce zaczyuaja niekiedy przasc kokony swoje po trzech tylko linieniach,

a z drugiej „presque toutes les races a trois mues, que nous avons experimen-
tees, ont fait quatre mues a la seconde ou alatroisieme annee, ce qui me semble
prouver, qu’il a suffi de les placer dans des conditions favorables pour leur

rendre une faculte qu’elles avaient perdue sous des influences moins favorables 11

.

Kokony. Przy przejsciu gqsienicy w poczwarkq, traci ona okob 50°/o
wagi swej; lecz wielkose straty jest rozmaita u rdznych ras, a to ma znaczenie

u rozmaitych ras r62nice charaktery-

„ . - , ate z glqbokiem lub plytkiem przewq-
fceniem posrodku, z obu koncami zaostrzonemi Tub tet z jednym tylko. Jedwab
bywa rozmaitej delikatnosci i dobroci i jest albo prawie bialy z dwoma odcie-

niami. lub tez 26 tty. Zazwyczaj barwa jedwabiu nie bywa scisle odziedzicza-

na. W rozdziale o doborze opiszq dziwny fakt, w jaki sposob w ciqgu szesd-

dziesiqciu piqciu pokoleii liczba zdltych kokonow' zmniejszyla siq w pewnej
rasie w Francyi ze stu do trzydziestu piqciu na tysiqc. Wedlug Robineta bia-

ta rasa, zwana Sina, przez staranny dobdr w ciagu ostatnich 75 lat ,,arrivee

a un tel 6tat de puret6, qu’on ne voit pas un seul cocon jaune dans des millions

des cocons blancs“ s
). Niekiedy, jak wiadomo, tworza siq poczwarki, nie

oprzqdzone wcale jedwabiem, z ktdrych rozwijajq siq jednak motyle. Niestety

Mrs. Whitby przez przypadek nie mogla siq przekonac, czy cecha ta byla
dziedziczna.

Stan dorosly. Nie znam dowodu 2adnej stalej rdinicy pomiedzy motyla-
mi rozmaitych ras. Mrs. Whitby zapewnila miq, ze u rbznych ras, ktore hodo-
wala, nie istniala zadna roznica, a podobna wiadomosc otrzymalem takze

*) Transact. Entom. Soc., p. 153, 308 (w m. p.)
s
) Robinet, ibidem, p. 317.

*) Robinet, ibidem, p. 306-317.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowskl

prawie kuliste, bez przewqzenia, jak



— 249 —
od Mr. de Quatrefagesa. Kapitan Hutton *) powiada takze, ze motyle wszel-
kich gatunkdw waliaja si? bardzo w ubarwieniu, lecz w jednakowy i staty spo-
s6b. Jesli zwazymy, jak bardzo rofcniq si? kokony rozmaitych ras, fakt ten
wyda nam si? interesujqcym i da sie zapewne wyjasnie przez t? sama zasad?,
jak wahajaca si? zmiennosc ubarwienia gasienicy, a mianowicie, ze nie byto tu
zadnego rnotywu do doboru i utrwalenia pewnego swoistego zboczenia.

Samce dzikich przadek „lataja we dnie i wieczorem bardzo zywo, samice
zas sq bardzo leniwe i nieczynne" 2

). U kilku motyldw tej rodziny samice majq
szczatkowe skrzydta; nie znany jest wszelako zaden przyklad, aby samce nie-
zdolne byty do lotu; albowiem w tym wypadku gatunki zaledwieby sie mogty
utrzymac. U jedwabnika obie ptcie posiadaja nierozwini?te, skurczone skrzy-
dta i sq niezdolne do lotu, wszelako istnieje jeszcze slad charakterystycznej
rdfcnicy u obu ptci. Pomimo bowiem, iz pordwnawszy z sobq pewnq ilosd sam-
c6w i samic, nie moglern wykryc w rozwoju skrzydet ich zadnej rozmcy, to je-
dnak wedtug Mrs. Whitby samce hodowanych przez nia motylow wi?cej uzy-
waty skrzydet swoich niz samice i mogty trzepotac niemi na ddt, lecz nigdy
w gdr?. Powiada tea ona. ze gdy tylko'samice opuszczajq kokony, skrzydta
ich mniej sa rozszerzone niz u samcdw. Jednakze stopien niedoskonatosci
skrzydet waha sie bardzo u rozmaitych ras i w rdznych okolicznosciach. Qua-
trefages *) powiada, ze widziat pewna ilosc motyldw, ktdrych skrzydta zredu-
kowane zostaty do jednej trzeciej, czwartej lub dziesiatej normalnych ich roz-
miardw, a nawet wprost do krdtkich, prostych wyrostkdw: „il me semble qu’il

y a la un veritable arrAt de developpementU Na innej stronicy opisuje samice
rasy Andre-Jean z „leurs ailes larges et etalees. Un seul prdsente quelques
courbures irregulieres et des plis anomaux“.

Poniewai motyle wszystkich gatunkdw, ktdre wychowane zostaty w nie-
woli z dziko schwytanyeh gqsienic, posiadaja czesto zniedot?zniate skrzydta,
prawdopodobnie zatem ta sama przyczyna dziatata takze na jedwabnika; ale
zapewne nieuzywanie skrzydet przez tyle pokolen musiato tez rdwniez wptyw
swdj wywrzec.

Samice motyldw wielu ras nie przylepiajq jaj swych do powierzchni, na
ktdrq 4

) je sktadajq; wedtug kapitana Hultona 6
)

pochodzi to tylko ztqd, iz

gruczoty jajoktadu sa ostabione. Jak u innych zwierzat domowych, tak tez
i u jedwabnika ucierpiaty instynkta. Gdy gqsienice dostajq si^ na drzewo
morwowe, popetniajq czesto dziwny btad, zjadajac podstaw? liscia, na ktdrym
siedzq i dlatego tez spadajq. Wedtug ltobineta fl

)
sq one wszakie w stanie

zndw wlezc na pieii. Niekiedy zas brak im i tej takze zdolnosei; Martins 7
)

bowiem posadzit kilka gqsienic na drzewie; te ktdre spadty. nie byty w staaie
zndw wleid do gory i zrnarty z gtodu. Nie umiaty nawet przetazic z liscia na lisd.

Niektdre raodyfikacye, jakim ulegt jedwabnik, znajduja si? w zaleznosci
wspdtczynnej. Tak np. jajka motyldw, produkujqeych biate kokony oraz tych.
ktdre wytwarzajq kokony 2dtte, rdzniq si? nieco odcieniem barwy. Ndzki od-

') Transact. Entomol. Soc. w p. m., p. 817.
s
) Stephens, Illustrations, Haustellata vol. II, p. 86; p. tei kap. Button, Trans.

Entomol. Soc. w p. m , p. 162.

*) Etudes sur les maladies du Ver & Soie, 1869, p. 304, 209.

*) Quatrefages, Etudes, etc. p. 214.

*) Trans. Entomol. Soc.. w p. m. p. 161.

*) Manuel de l’Educateur etc, p. 26.

’) Oodron, de 1‘Espdce, p. 462.

Deiela Earola Darwina.—Zmienno&c zwierr^t i rotlin. T. L jj
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wlokowe g^sienic, tworzacych biate kokony, s% takie zawsze biafe, gdy tym-

czasem nozki tych, ktore daj% kokony zolte, stale zotte 1
). Widzielismy juz,

ii gasienice z ciemnerai, tygrysiemi pr%zkami produkuj^ raotyle, ciemniej ubar-

wione, niz inne. Zdaje si§ dosyc pewnem *), it we Francyi gqsienice ras, ktdre

produkuja biaiy jedwab, oraz pewne czarne gasienice opierafy si§ lepiej nii

inne chorobie, ktdra zniszczyl'a jedwabniki w wielu okolicach. Wreszcie rasy

rd£ni$ si§ tak'ze konstytucy^ swoja; niektdre bowiem nie udaj$ si§ tak dobrze

w klimaeie umiarkowanym jak inne, a wilgotny grunt nie w jednakowy sposdb

szkodzi wszystkim rasom 3
).

Ze wszystkieh tych faktdw widzimy, iz jedwabniki, podobnie jak wyzsze

zwierz^ta, w ci^gu dlugotrwalego oswojenia znacznym ulegaj% przemianom.

I zt$d wi§c uczymy si§ waznego laktu, iz w rdznyeh epokach zycia wyst§puj$

zboczenia, ktore mog% bye w odpcwiednich okresach odziedziczone; a wreszcie

widzimy, iz owady podlegaja tez wielkiej zasadzie doborn.

') Quatrefages, Etudes, etc. p. 12, 209, 214

*) Hobinet, Manuel, etc. p. 803.

•) Robinet, ibid. p. 16.
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ROZDZIAL IX.

RoSliny uprawne; zboza i jarzyny.

Uwagi wstypne o liczbie i pochodzenin roftlin nprawnych. — Rozmiessozenie geogra-

ficzn# roSlin uprawnych.

Zboza.—W^tpliwoAd co do liczby gatunkdw.—Pszenica: odmiany. — Zmienno66 indy-

widualna.—Zmieniony spos6b tycia.—Dob6r. — Dawne dzieje odinian. — Kukurydza: wielka

jej zmienno&6.—BezpoSredni wplyw klimatn.

Jarzyny: Kapnsta: odmiany jej, rdinice w li&ciach i lodydze, lecz nie w innych r.zf-

ftciach.—Pochodzenie —Inne gatunki rodzajn Brassica.— Groch: wielkokd zboczeft n roinych

gatunkbw, g!6wnie w strqczkach i nasieniu. — Niektdre odmiany state, inne bardzo zmien-

ne._Nie krzyiuj* 8i? -B6b. — Kartofle: liczne ich odmiany. — Mate roinioe za wyj»tkiem

bulw.—Cechy odziedziczone.

W kwestyi zmiennosci roslin uprawnych nie b§d§ wchodzit w tak liczne

szczegdty, jak przy zwierz^tach domowych. Przedmiot ten nastr^cza wiele

trudnosci. Botanicy uwazali zawsze odmiany uprawne, jako b§d$ce po za obrg-

bem ich dziedziny. W wielu wypadkach nieznana jest dzika forma pierwotna,

lub tez znana jest tylko watpliwie, w innych znow razach nie mozna prawie

odrdinid roslin posiewnych od rzeczywiscie dzikich, tak ze brak jest pewnej

skali pordwnania, na zasadzie ktdrej mofcnaby os^dzic przypuszczaln% wielkosd

przemiany. Nie mato botanikdw przypuszcza. ze niektdre z naszych oddawna

uprawianych roslin zostaty tak dalece zmodyfikowane, i4 obecnie niepodobna

wykryc pierwotnej ich formy. W podobny sposdb istnieje tei trudna do rozwi$-

zania w%tpliwosc:

,
czy niektdre z nich pochodz% od jednego gatunku czy tez od

kilku gatunkdw pomieszanych z sob% przez krzyiowanie i przemiany.

Zboczenia przechodz^ cz^sto w potwornosci i nie moga bye od takowych

odroznione; a potwornosci raaj^ dla naszego celu mate znaezenie. Liczne od-

miany mozna otrzymywac tylko przez szczepy, p§ki, ablegry, cebulki i t. p.,

a cz^sto niewiadomo, jak dalece cechy ich mog% bye przenoszone za pomoc%

nasienia. Tern niemniej atoli inoina przytoczyc kilka wainych faktdw, inne zas

b§d% pdzniej jeszcze zaznaezone okolieznosciowo. Jednym z najwainiejszych

celdw obu nast§puj%cych rozdziatdw jest wykazanie, jak powszechnie zmienna

bywa kaida prawie cecha w naszych roslinach uprawnych.
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Zanim przvstapi§ do szczeg61<5w, wypowiem jeszcze kilka uwag oghlnych

w kwestyi pochodzenia roslin uprawnych. Alph. de Candolle *) podaje spis

157 najpozyteczniejszych roslin uprawnych w doskonalej pracy o tym przed-

cie, w kt(jrej wykazuje zadziwiaj^co rozlegte wiadomosci. S^dzi on, ze 85

z tych roslin z pewnoscia prawie znane sa w dzikiin stanie. Inni kompetentni

sadziowie *) wq.tpi$ bardzo o tem. De CandoUe przypuszcza o czterdziestu ro-

slinach uprawnych, ze pochodzenie ich jest watpliwem albo w skutek pewnej

roznicy, jaka nastr^czaja one przy pordwnaniu z najblizszemi formami pokre-

wnemi w stanie dzikim, lub tez w skutek prawdopodobienstwa, M te ostatnie

nie s% rzeczywiscie dzikiemi roslinami, lecz tylko zielskiein, ktore zabt^kalo si§

z uprawnych zagondw. Ze wszystkich 157 form uwaza De Candolle tylko

32 jako calkiem nieznane w stanie pierwotnym. Nalezy atoli zauwaiyc. ze

w spisie swym nie wymienia on niektorych roslin, ktore nie przedstawiajq. sci-

sle okreslonych cech, a mianowicie rozmaitych form dyni, prosa, durzy (Sorg-

hum), fasoli, dolichos, pieprzu hiszpahskiego, iudygo. Nie uwzgl^dnia on tez

kwiatdw; a niektdre z oddawna juz hodowanych kwiatow, jak np. pewne rdste,

zwyczajna roza krdlewska, tuberosa, a nawet bez turecki, nie s$ podobno zna-

ne 8
)
w dzikim stanie.

Na zasadzie powyzszych liczb stosunkowanych i dla innych takze powo-
ddw wielkiej wagi De Candolle dochodzi do wniosku, ii rosliny rzadko bywaly
modyfikowaee przez kultur§ do tego stopnia, iz nie identyfikowano ich z dzi-

kiemi ich formami rodowemi. Na zasadzie tego pogl%du oraz gdy zwaiymy,

ze dzicy nie wybieraj% zapewne rzadkieh roslin do uprawy, ie rosliny pofcytecz-

ne wpadaj$ zwykle w oczy i ze nie mogjj one zamieszkiwac pustyn lub tei od-

legtych i niedawno odkrytych wysp, wydaje mi si§ dziwnem, ze tak liczne

z naszych roslin uprawnych sa jeszcze nieznane w stanie dzikim, lub tei znane

s% tylko w^tpliwie. Wobec zas pogl^du, ze liczne z tych roslin zostafy silnie

zmodyfikowane przez kultur$, trudnosc znika. Przypuszczenie wyt§pienia ich

w ci^gu post^pu cywilizacyi w rowny sposob usun^toby trudnosc; lecz De Can-

dolle wykazai, ze to zapewne rzadko tylko miewalo miejsce. Gdy jakabadz

roslina w pewnym kraju stala si§ uprawna, nawpdlucywilizowani mieszkancy

nie mieli wi§cej potrzeby przeszukiwac cafy powierzclini? kraju, by sprowadzic

jej wyt^pienie; a nawet gdyby to nastapilo podczas gtodu, spoczywajace nasie-

nie zostawionoby w gruncie. Jak juz dawno zauwaiyf Humboldt
,
dzika

roslinnosc przyrody krajdw zwrotnikowych przemaga slabe wysilki ludzkie.

W krajach umiarkowanych, oddawna ucywilizowanych, gdzie caly wygl^d

kraju znacznie zostal zmieniony, niew^tpliwie, ze wyt§pione zostaly pewne

rosliny. Pomimo to, De Candolle wykazai, ie wszystkie rosliny, o ktd-

') Geographic botauique raisouuee 1865, p. 810 do 991.

Uwagi Benthama w Hort, Journ. vol. IX, 1855, p. 133; Historical notes on cul-

tivated Plants, by Dr. Targioni- Tozzetti\ p. tei Edinburgh Review, 1866, p. 510.

*) Hist, notes, jak powyzej, przez Targioni-Tozzetti.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



253

rych wiadomo historycznie, ie byty naprzod w Europie uprawiane, znajduj$

si§ tu jeszcze w stanie dzikim.

Loiseleur-Deslongchamps *) i De Candolle zrobili uwag§, iz nasze rosliny

uprawue, a szczegdlniej zbo4a musiaty pierwotnie istniec w takim prawie stanie

jak obecnie; w inuym bowiem razie nie zwrdconoby na nie uwagi i nie ceniono

by je jako rosliny pozywne. Lecz obaj ci pisarze nie zwazyli widocznie licz-

nych opisow podroznych o n^dznej zywnosci, zbieranej przez dzikich. Ozyta-

tem o dzikich Australii, ktorzy podczas gtodu gotowali liczne rosliny w r6zny

sposob, w nadziei zrobienia ich nieszkodliwemi i poiywniejszemi. Dr. Hooker

znalazl, ze napotzgloduiali mieszkancy pewnej wsi w Sikhim cierpieli bardzo

od tego, ze spozywali korzenie Arum 2
),

ktore miazdzyli i przez kilka dni go-

towali. by w ten sposob usunqc ich trujqce wtasnosci, a dodaje jeszcze, iz goto-

wali i spozywali liczue iuue rosliny truj^ce. Sir Andrew Smith donosi mi, ze

w Afryce poludniowej w czasie gtodu ludnosc uzywa wielkiej ilosci owocdw

i soczystych lisci, szczegdlniej zas korzeni. Tuziemcy znajq w kaidym razie

wtasciwosci wielkiej liczby roslin, o ktorych podczas gtodu dowiedzieli si§, iz

s$ jadalne, lub tez szkodliwe dla zdrowia, a nawet trujqce. Spotkat on pewna

ilosd Baquanas, ktdrzy wyp^dzeni przez zwyciezkich zulusdw, catemi latami

odiywiali sig dla zaspokojenia gtodu korzeuiaini lub liscmi, zawierajqcemi mato

substancyj pozywnych, przez co wyd^ty im si§ zolqdki. Wyglqdali oni jak

w^drujqce skielety i cierpieli strasznie na zatkanie. Sir Andrew Smith donosi

mi takie, ze przy takich okolicznosciach jako wskazowke dla siebie tuziemcy

uwaiali, czem si§ karmia zwierz^ta, szczegolniej pawiany i inne matpy.

Odiywcze, pobudzajace i lekarskie wtasciwosci roslin, ktore najinniej

obiecywaty, zostaly zapewne najsamprzod odkryte w skutek licanych, przez

grozqca koniecznosc przedsi^wzigtych doswiadczen ze strony dzikich w kazdym

kraju, a wyniki zostaty tylko przez tradycy§ przekazane. Tak np. na pierw-

szy rzut oka wydaje sig faktem niezrozumiatym, aby ludzie bez dalszej przewo-

dniej mysli w trzech odlegtych od siebie cz^sciach ziemi, posrdd wielkiej ilosci

roslin krajowychodkryli, 4e liscie herbaty, „Yerva Matteu oraz jagody kawowego

krzewu zawierajq, wszystkie pobudzajqcy i pozywny pierwiastek, o ktdrym

wiadomo obecnie, iz pod wzglqdem chemicznym jest on wsz^dzie jednem i tem

samem. Mozna tez przypuscic, iz dzicy, ktdrzy cierpieli na uparte zatkanie,

obserwowali naturalnie, aiali jeden z korzeni, spozywanych przez nich, nie

dziata jako srodek przeczyszczajqcy. Zawdzi^czamy prawdopodobnie znajo-

mosci nasze o dzialauiu wszystkich prawie roslin ludziom, ktdrzy istnieli pier-

>) Considerations sur les Cereales, 1812, p. 37. Geographic botanique, 1855, p. 930

,Plas on suppose 1‘agricnlture, ancienne et remontant & une dpoque d'ignorance, [Tub il est

probable qua les cnltivateurs avaient choisi des especes offrant a l‘origine mime nn avan-

tage incontestable".

*) Dr. Hooker doniftst mi o tem, p. takie jego .Himalayans Journals" 1864,

vol. II, p. 49.
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wotnie w stanie barbarzynskim i ktorzy przez silny gtod musieli prdbowac jako

pokarmu wszystkiego prawie, co zuc i tykac mogJi.

Na zasadzie tego, co wiemy o sposobie zycia dzikich lud6 w w wielu czg-

sciach ziemi, nie mamy podstawy przypuszczac, aby zboza nasze istuiaty pier-

wotnie w obecnym swyrn stanie, dla cztowieka tak cennyrn. Rozpatrzmy tylko

jeden kontynent np. Afryk§. Barth J

)
podaje, ze niewolnicy znacznej czgsci

okolic srodkowyeh stale zbieraj^ nasiona dzikiej trawy, Bsnnisetum distichum.

W innej zn6w okolicy widzial on kobiety, zbierajijce nasiona Ppa w ten sposdb,

ze ci%gn§ty one rodzaj kosza po bujnym stepie. W pobliiu Tete zauwazyl

Livingstone, iz tuziemcy zbierali nasiona dzikiej trawy, ajak midonosi Anders-

son, dalej na poludniu krajowcy uzywajij nasion trawy mniej wi^cej wielkosci

ziela kanarkowego, ktore gotuja w wodzie. Spozywaja tez oni korzenie pe-

wnych gatunkdw sitowia, a kazdy zapewne czytal, jak buszmani w^druj^ i wy-

grzebuj^ rdzne korzenie za pomoc% patek, w ogniu stwardniatych. Podobne

fakta, dotycz^ce zbierania nasion wrielu dzikich gatunkdw traw w innyeh cz§-

sciach swiata, mozua rdwniez przytoczyc 2
).

Przyzwyczajeni do naszyeb doskonatych jarzyn i slodkich owocow, zale-

dwie mozemy wierzyc, aby wldkniste korzenie dzikiej rzepy i pasternaku lub

tez mate p§dy dzikiego szparaga lub jabtnni lesnej, tarni i t. p. mogty bye kie-

dykolwiekb^dz cenione; a jednak nie powinnisiny o tem wjjtpi^ na zasadzie

tego, co wiemy o sposobie iycia krajowedw Australii i Afryki potudniowej.

Mieszkancy Szwajearyi zbierali podezas epoki kamiennej na wielk%skal§ dzikie

lesne jabtka, owoce tarni, lubaszki i gtogu. bzowejagody, buezyny, oraz inne

dzikie jagody i owoce *). Jenny Button, mieszkaniec Ziemi Ognistej, na okre-

cie Beagle, powiedziat mi, ze n^dzne i kwasne ciemne porzeezki Ziemi Ognistej

s% jeszcze dla niego za stodkie.

Jesli dzicy krajowcy przez liezne i trudne doswiadezenia wykryli raz,

jakie rosliny postyteezne, lub mog$ by6 przyrz^dzane drog% rozmaitych

procesdw, w takim razie po pewnym czasie zrobili oni zapewne pierwszy krok

do kultury przez to, ii sadzili je w blizkosci zwyklych siedzib swoich. Living-

stone *) przytacza, it dziey Batokas zostawiaj^ niekiedy w ogrodach swoich

dzikie drzewa owocowe, a czasami sadz$ je nawet — „obyczaj, ktdrego nigdzie

wi§cej nie obserwowano posrdd krajowc6w“. Du ChaiUu atoli widziat palm§

>) Reisen in Central-Afrika B. I, p. 402, 427, 600 i B. II, p. 17, 280; Livingston?

Travels, p. 651.

*) Np. w Ameryce polnocnej i poludniowej. Mr. Edgeworth podaje (Journ. Proc.

Linn. Soc. vol VI, Bot. 1861, p. 181), ie na pnstyni Pendschabu biedne kobiety zbierajq

„do koszyka, za pomocq maiej miotly" nasiona czterecb rodzajiw traw: Agrostis, Panicum,

Cenchms i Peunisetum jako tez nasiona czterech innyeh roslin, nalet$cych do r6i-

nycb rodzin.

*) 0. Ueer, die Pflanzen d. Pfalbauten, I860.

4
) Travels, p. 535. Du Chaillu, Adventures in Equatorial Africa, 1861, p. 445.
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i kilka innych dzikich drzew owocowych, ktdre byly hodowane; a drzewa te

uwafcane byly jako wtasnosc prywatna.

Nastgpuj^cy krok w kulturze, wymagaj^cy jeszcze niewiele rozwagi, b§-

dzie taki, te siane b§d$ nasiona roslin poiytecznych; a poniewaz grunt w po-

bliiu strzech krajowcdw J

) bywa zwykle w pewnym stopniu mierzwiony, po-

wstan$ wczesniej lub pdzniej uszlachetnione odmiany. Lub tei dzika a nie-

zwykle dobra odmiana jakiej rosliny krajowej zwrdci na siebie uwag§ starego,

m^drego dzikiego i wysieje on nasiona jej. Ze lepsze odmiany dzikich drzew

owocowych bywaj% niekiedy znajdowane, jest to pewne, jak np. u amerykan-

skiego gatunku gtogu, sliwki, wisni, winnego krzewu, orzecha wtoskiego, kt6-

re przytacza Prof. Asa Gray *). Downing wspomina takze pewne dzikie od-

miany drzewa Hickory „znacznie wi^ksze i delikatniejszego smaku, niZ gatunek

zwyczajny“. Przytoczyiem amerykanskie drzewa owocowe, albowiem w tym

wypadku nie mozemy byd zaniepokojeni watpliwosci^, iz odmiany te wymknety

si§ kulturze. Zasadzid jakfj, lepsza odmiany lub posiac jej nasiona — wyrnaga

jui wi^cej rozwagi, niz mozna si§ byto spodziewad w dawniejszej i surowej

epoce cy wilizacyi. Nawet australijscy barbarzyncy „maj% prawo, Ze nie wolno

wykopywad zadnej rosliny, wydajacej nasiona, po okwitnieniu jej“; a Sir

G. Grey *) utrzymuje, it nigdy nie widziat, aby prawo to naruszano. Widzimy

ten sam duch w*przes§dnem wierzeniu mieszkancow Ziemi Ognistej, it po zabi-

ciu mtodych jeszcze kurek wodnych „nast§puje wiele deszczu, sniegu i wia-

tru“ 4
). Dodam, ze dowodzi to przezornosci ze strony najnizszych barbarzyn-

cdw, it mieszkancy Ziemi Ognistej, gdy znajduja wyrzuconego na brzeg wielo-

ryba, zakopuja znaczne porcye w piasku i podczas cz^sto zdarzajacych si§ gfo-

ddw udajfj, sig tam z dalekich stron i sprowadzaj§ sobie resztki tych napdt-

przegnifych mas.

Kilkakrotnie jut zauwazono ®), ze nie zawdzigczamy ani jednej poiytecz-

nej rosliny Australii ani Przylqdkowi Dobrej Nadziei—krajom w wysokim sto-

pniu obfituj^cym w gatunki endemiczne, ani tei—Nowej Zelandyi lub tei cz$sci

Ameryki, poloZonej na poludniu Platy; zarowno tez, wedtug niektdiyc.h pisa-

rzy, cz^sciom Ameryki, na polnoc do Meksyku. Sadz§, ze nie otrzymalismy

zadnej innej jadalnej i cennej rosliny z wysp oceanicznyck i niezamieszkatych,

prdcz ziola kanarkowego. Gdyby wszystkie nasze rosliny poZvteczne w Euro-

pie, Azyi i Araeryce Poludniowej, istnialy pierwotnie w obecnym ich stanie,

w takim razie zupeluy brak poiytecznych roslin w wielkich wyZej wspomnia-

*) Na Ziemi Ognistej miejsca, gdzie niegdyt byly wigwamy, moina poznai zdaleka

po iywej zieleni roSlinnoSci krajowej.

*) Amer. Acad, of Arts and Sciences, 10 kwiecieA, 1860, p. 418, Douming, The Fruits

of 4merica 1845, p. 261.

*) Journal of Expedition in Australia 1841, w. II, p. 282.

*) Darwin, Journal of Besearches, 1845, p. 216.

4
) De Candolle zastawit fakta w bardzo inter esuj^cy sposib w swojej ,64ographie

Bot ' p. 976.
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nych krajach stanowitby w podobny sposdb fakt niezwykty. Jesli'zas rosliny

te zostaty przez kultur§ tak dalece zmodyfikowane i uszlachetnione, te juz uie

byty wigcej podobne do zadnego gatunku naturaluego, mozemy zrozumiec dla-

czego wySej wspomniane kraje nie dostarczyty nam roslin pozytecznych; albo-

wiem byty one zamieszkate albo przez ludzi, ktorzy wcale gruntu nie uprawiali,

jak w Australii i na Przyl^dku Dobrej Nadziei, lub tez uprawiali takowy nie-

dostatecznie, jak w wielu cz^sciach Ameryki. Kraje te produkuja rosliny, po-

Zyteczne dla dzikich ludzi; a Dr. Hooker ’) wylicza w samej Australii 107 ta-

kieh gatunkow; lecz rosliny te nie zostaty uszlachetnione i naturalnie nie moga

wspdtzawodniczyc z temi, ktdre byty uprawiane i uszlachetniane w ciagu ty-

si§cy lat w krajach ucywilizowanych.

Nowa Zelandya, ktorej to pieknej wyspie uie zawdzieczamy dot%d zadnej

na wielkij,skal§ uprawianej rosliny, mogtaby przeczyc temu pogl^dowi; albowiem

gdy tylko zostata odkryt%, krajowcy uprawiali kilka roslin. Wszyscy badacze

przypuszczaja atoli, zgodnie z podaniami krajowcow, ze dawniejsi kolonisci

polinezyjscy sprowadzili z soba nasiona i korzenie (jako te?, psa), ktore pod-

czas dtugiej ich podrdzy bardzo rozumnie byty ukrywane. Mieszkaiicy Poli-

nezyi tak czgsto btadza na Oceanie, ze ten stopieh m%drosei jest zapewne wta-

sciwy kazdemu w^drowoemu towarzystwu. Dlatego tez dawniejsi kolonisci

Nowej Zelandyi, podobnie jak pdzniejsi kolonisci europejscy, niemieli zapewne

wielkiej potrzeby uprawiac rosliny krajowe. Wedtug De CandoUa zawdzi§-

czamy trzydziesci trzy roslin uzytecznych Meksykowi, Peru i Chile; nie jest to

dziwne, jesli przypomniuiy sobie cywilizowany stan krajowcow. ktdry wynika

z faktu, iz zaprowadzili oni sztuczne nawodnienia i budowali tunele przez

twarde skaty, nie znaj^c uiytku ielaza ani tez prochu strzelniczego; procz tego

krajowcy znali, jak to zobaczymy w jednym z pozniejszych rozdzialow, wielkie

znaczenie doboru ze wzgl^du na zwierzgta, a prawdopodobnie wigc i ze wzgl§-

du tak4e na rosliny. Niektore rosliny zawdzieczamy Brazylii, a dawniejsi

podro2nicy, mianowicie Vespucius i Cabral opisuj§ kraj ten, jako zalu-

dniony i majsjcy kultur§. W Ameryce Pdtnocnej uprawiali krajowcy dy-

nie, banie, bdb, groch, „wszystkie, od naszych rdzne“ oraz tytuh, a zaledwie

mamy prawo przypuszczac, iz iadna z naszych dzisiejszych roslin uie pochodzi

od tych form pdlnocnoamerykanskich. Gdyby Ameryka byta tak dtugo ucywi-

lizowana i tak g^sto zaludniona jak Azya i Europa, w takim razie prawdopo-

dobnie krajowe krzewy winne, orzechy wtoskie, morwy, jabtonie lesne i sliwy

po dtugotrwatej kulturze wydatyby znaczna ilosc odrnian, niektdre bardzo

*) Flora of Australia, Introduction, p. CX.

*) Co do Kanady p. J. Cartiera Reise z r. 1534; co do Floridy p. podrdle JVar-

vaeta i Ferdynanila de Soto. Niepodaj$**cytat stronic, poniewaz t§ i inne dawne podrdie

czytatem w ogdlnym zbiorze podrdzy. Patrr takze: Asa Gray w American Journal of

Science, yol. XXIV, 1857, p. 441! Co do tradycyi Nowo-Zelandczykfiw p. Crawfurda Gram-

mar and Diction of the Malay Language, 1862, p. CCLX.
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r6ine od ich form rodowych; prdcz tego przypadkowo sprowadzone rosliny tak
w nowym jako tei w starym swiecie sprawityby zapewne wiele zamieszania

ze wzgl?du na ich rdinice gatunkowe i pochodzenie J
).

Zboza. Przystapie do szczeg6b5w. Zboza uprawiane w Europie przed-
stawiaj^ cztery rodzaje: pszenic?, zyto, j?czmien 1 owies. W pszeuicy odro4-
niaj^, uajlepsze powagi nowoczesne 2

), cztery, pi?d Jub nawet siedeui ‘oddziel-
nycb gatunkow, w zycie jeden, w j?czmieniu trzy, a w owsie — dwa, trzy lub
cztery gatunki. W ogdle zatem zboia nasze zaliczane sa przez rdzne powagi
do 10—15 rozraaitycli gatunkow. Te zndw wydaly wiKlk^ ilosc odmian. Jest
to ciekawy fakt, ze botanicy nie zgadzaja si? z sob^ co do foray rodowej ani
jednej z roslin zbozowych. 'Tak up. pewien wielki autorytet pisze w r. 1855 3

):

„Nie wahamy si? wypowiedziec przekonanie, jako rezultat wszystkich dowo-
ddw, na ktore spuscid si? mozna, iz zadne ze zb6i naszych w obeenym swym
stanie rzeczywiscie dziko nie istuieje lub nie istniaio, lecz ze wszystkie przed-
stawiaja tylko uprawne odmiany gatunkdw, rosn^cych obecnie w wielkiej ilosci
w Europie potudniowej lub Azyi zachodniej".

Z drugiej strony Alphons de Candolle 4
) zebra! liczne dowody, iz pszeni-

ca zwyczajua
(
Triticum vulgare) znaleziona zostala w stanie dzikirn w rozmai-

tych ez?sciach Azyi, gdzie uieprawdopodobnem jest, aby zabl^dzila z upra-
wnych pdl. Dosyc wa2na jest takze uwaga Oodrona, Ae jesli uwazac bedziemy
rosliny te jako wysiane dzikie ®) foray, w takim razie stale podobienstwo icb
do pszenicy uprawnej, gdyby rozmnazaly siq one w dzikirn stanie przez kilka
pokoleri, przemawialoby za zachowaniem pierwotnego charakteru tej ostatniej.
De Candolle zazuacza bardzo silnie cz?ste zjawianie si? zyta i pewnego gatun-
ku owsa w dzikirn, zdaje si?, stanie w Austryi. Z wyjqtkiew tych dwdch wy-
padkdw, ktdre sq. jednak nieco wsjtpliwe, oraz dwu fora pszenicy i jednej for-
my j?czmienia, o ktdrych przypuszcza on, ii zostaly rzeczywiscie w dzikirn sta
nie znalezione, De Candolle nie jest, zdaje si?, zupelnie zadowolony z inuych
przytaczanych form rodowych zbo* naszych. Co si? tyczy owsa, ' to wed'tug
Buckmana ®) dzika angielska Avena fatua w ci^gu kilku'lat przez starauna kul-

•) P. np. Hewetta C. IVatsona uwagi o dzikich Aliwach angielskich, wiSniach i ja-

btoniach w Cybele Britannica, vol. I, p. 330, 334 etc. Van Motts (w .Arbres Fruitiers*.

1835, T I, p. 444) powiada, ie znalazi typy wszystkich naszych odmian nprawnych po-
4r6d dzikich form; te dzikie rokliny uwaia on za pierwotne formy rodowe.

*) A. de Candolle
, Geographie botan 1855, p. 928 i nast?pne. Godron, de l’EspAce.

1869 T. II, p. 70 i Metzger

,

Die Getreidearten i t. d. 1841.

*) Bentham w .Historical notes on cnltivadet Plants by A. Targioni-Tozzetti"
w Journal of Horticult. Soc. vol. IX (1855) p. 133.

*) A. de Candolle, Geographie botan. 1855, p. 928. Caty ten przedmiot rozebrany
jest ze znakomit? znajomo&ci? rzeczy.

5
) Godron, de 1’EspAce. T. II, p. 72. Przed kilkn laty Ale objaSnione spostrzeienia

Pabra doprowadzily wielu do bl?dnego przypnszczenia, ii pszenica jest zmodyfikowanym
potomkiem Aegilops-, lecz Godron (T. I, p. 166) wykazal starannemi doSwiadczeniami, iz

pierwszy krok w szeregu, a mianowicie Aegilops triticoides jest mieszaficem pszenicy
i Aegilops ovata. Cz?ste zjawianie si? w naturze tych mieszaAc6w oraz sposbb, w jaki

Ae. triticoides przeksztatca si? w pszenic? zwyczajn?, przedstawiaj$ jeszcze pewne w?t-
pliwoici.

•) Report to British Association, 1857, p. 207.

Dzieta Karola Darwina.—ZmiennoM zwierz$t i roSlin. T L 38
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tur§ i dob6r daje si§ przeksztatcic w formy, ktore sa prawie identyczne z dwu

bardzo r6*nemi odmianami uprawnemi. Cata kwestya pochodzenia i rdinic

gatunkowycb rozmaitych zboi jest nadzwyczaj trudna; b^dziemy mofce jedoak

mogli o tem s%dzic, gdy rozpatrzymy, jak dalece pszeniea si§ zmienita.

Metzger opisuje siedem gatunkow pszeniey, Oodron wspomina pi§d,

De Candolle zas tylko cztery. Nie jest nieprawdopodobuem, aby oprdcz ga-

tunkdw znanych w Europie istniaty tez inne formy charakterystyczne w odle-

glejszych cz^sciach ziemi; albowiem Loiseleur-Deslongchamps J
)
mdwi o trzech

nowycb gatunkach Jub odiuianaeh, ktdre w 1822 przyslane zostaty z Chin-

skiej Mongolii do Europy i ktdre uwaza on jako krajowe w tamtej oko-

liey. Moorcroft a
)
mowi takze o pszeniey Hasora w Ladakh, jako o bardzo

swoistej. Jesli maja stusznosc ci botanicy, ktorzy przypuszczajfj, iz pierwotnie

istnialo conajmniej siedem gatunkow pszeniey, w takim razie wielkosc wszel-

kich wazniejszycb zboczen, jakim pszeniea ulegta w kulturze, jest nieznaezna.

Jesli zas istniaty pierwotnie tylko cztery lub jeszcze mniejsza ilosc gatunkow

w takim razie powstaly oczywiscie tak wyraznie okreslone odmiany, ze przez

nieuprzedzone powagi byty uwazane jako^i specyficznie rofcne. Wszelako

wobec niemozliwosci rozwi^zania, ktore formy winny bye uwazane jako odmia-

ny, ktdre zas jako gatunki, zbyteeznem by toby przytaczac szczegotowe rdznice

pomigdzy rozmaitemi gatunkami pszeniey. W ogdle mdwi^c, organy wegeta-

ovjne mato si§ rdzni^ s
); jednakze niektore gatunki rosu% g^sto i pionowo, pod-

czas gdy inne rozszerzaja si§ i ciagn^ po ziemi. Zdzbto rdzni si§ tem, ze bywa

mniej lub wi^eej puste, a takfce jakoscitj swoja. Ktosy 4
) bywajij rd4nej barwy

i formy; sa one ezterokanciaste, sciesnione lub prawie walcowate; kwiatki by-

wajq, rozmaicie do siebie zbliione, rozmaicie uwrosione i roznej dtugosci. Obe-

cuosc; lub brak w^sow stanowi uderzajac$ rofcnicg; przedstawiaj% oue uawet

u niektdrych traw cechy rodzajowe 6
). Wszelako, jak Oodron ®) zauwaivt,

zmienn^ bywa obecnosd w%sdw u pewnycb dzikieh form trawowatych, a szcze-

gdlniej u takich, jak Bromus secatinus i Lolium temulentum, ktore rosn$ zwy-

kle pomi^dzy zbozem i w ten sposdb bezcelowo znajdujsj sig pod wptywem kul-

tury. Ziarna rdznia si§ wielkosci$, ci§zarem, barwa oraz tem. ze na jednym

koncu bywajq. mniej lub wigeej puszyste, ze bywajsj gladkie lub brozdowaue,

prawie kuliste, owalne lub wydtuzone i wreszeie, ze wewnetrzna ich budowa

bywa delikatna, twarda lub prawie rogowa. jako tez, ze zawierajsj rdzne sto-

suaki m%czki.

Wszystkie prawie odmiany lub gatunki pszeniey, jak zauwazyt Oodron 7
),

wahaja si§ w sposob prawie doktadnie rowuolegty pod tym wzgl^dem, iz na-

sienie bywa puszyste lub gladkie, pod wzgl^dem barwy, uwtosienia kwiatk6w

i t. p. Ci, ktdrzy s$ zdania, it wszystkie formy pochodz% od jednego dzikiego

gatunku, mogq. wyjasnic t? zmiennosc rdwnolegt^ przez odziedziczenie podo-

bnej konstytucyi 1 wynikaj^eej z tego sktonnosei do zbaezania w ten sam spo-

s6b. Ci zas, ktorzy wierzsj w ogdln^ teory§ rozwoju z przemianami, mog% roz-

>) Considerations sur lea C^riales, 1842—43, p 29.

*) Travels in the Himalayan Provinces etc. 1841, vol. I, p. 224.

8
) J. Le Cnuteur, on the Varieties of Wheat, p. 23, 79.

») Loiseleur Deslongchamps, Consider, sur les C6r6al, p. II.

4
) Hooker ,

Journal of Botany, vol. VIII, p. 82.

•) De l’Espdce T. II, p. 73.

') Ibid. T. II, p. 75.
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ci$gn$<5 poglfjd ten na rozmaite gatunki pszenicy, jesli takowe istnialy kiedy-

kolwiek w stanie naturalnym.

Jakkolwiek niektore tylko z odmian pszenicy przedstawiaja pewne ude-

rzaj^ce rdinice, to jednak liczba ich jest znaczna. Dalbret uprawiat w citjgu

trzydziestu lat 150—160 gatunkdw, a z wyj^tkiem jakosci ziarna wszystkie za-

chowywaty czystosd cech swoich. Pulkownik Le Couteur posiadai przeszto

150, a PhUippar 322 odmiany J
). Poniewa2 pszenica jest roslin^ jednoroczn^.

widzimy ztfjd, jak scisle liczue mate roznice w charakterze odziedziczaja sie

przezwiele* * pokolen. Ten sam fakt zaznacza silnie pulkownik Le Couteur.

W swoich wytrwatych i skutecznyeh prdbach w celu otrzymania nowych od-

mian znalazt on, „ze jedyny nieomylny sposob polega na zapewnieniu wzrostu

czystej formie, przez powiekszanie liczby pojedynczych ziarn lub ktosow, a ua-

st^pnie — wysiewanie produktdw najprodukcyjniejszych tylko przedstawicieli

pokolenia". Lecz major Hallet *) poszedt jeszcze dalej i drogij ciaglego dobo-

ru roslin z ziarn tego samego ktosa przez szereg pokolen otrzymal swoje „Pe-

digree in Wheat" (oraz inne zboza) stynne obecnie w wielu cz^sciach swiata.

Wielki stopien zmiennosci w jednej roslinie tej samej odmiany stanowi

inny punkt interesujacy, ktdry rndgtby bye wykryty tylko przez oko, oddawna
przywykte do tej pracy. Tak, pulkownik Le Couteur 3

)
powiada. ze Prof.

La Qasca na wtasnem swojem polu pszenicy, ktdre uwaiat on za conajmniej

tak czyste jak pola s^siadow, znalazt 23 odmiany, a Prof. Henslow obserwowal

fakta podobne. Prdcz takich indywidualnycb zboczeu, zdarzaja si§ niekiedy

formy, ktore s% dosyc wyrazne, by bye ocenionemi i dalej hodowanemi. Tak

np. Mr. Shirreff miat szcz^scie za zyeia swego otrzymac siedem nowych odmian,

ktdre obecnie uprawiane sa na wielka skal§ wT wielu okolicach Anglii *).

Jak u wielu innych roslin tak i tu uiektdre odmiany, dawne jako tez no-

we, maja cechy daleko stalsze niz inne. Pulkownik Le Couteur zmuszony byt

aiektdre z nowych pododmian, o kt6rych przypuszczat, ze powstaty z krzyio-

wania, zarzucic jako niepoprawuie zmienne. Z drugiej strony major Hallet 4
)

widziat pewne odmiany dziwnie stale, jakkolwiek niezbyt dawme i uprawiane

w rozmaitych okolicach. Co do sktonnosci do zboczen, to Metzger a
) podaje

kilka faktdw interesuj^cych z wlasnego doswiadezenia. Opisuje on trzy hi-

szpahskie pododmiany, szczegolniej jedna, o ktorej wiadomo, ze jest stata w Hi-

szpanii, lecz ktdra w Niemczech zachowuje swoisty swdj charakter tylko pod-

czas gor^cego lata; inna odmiana zachowywala ezystose cech tylko na dobrej

ziemi, po dwudziestopi^cioletniej zas uprawie byta stalsza. Wspomina on da-

lej dwie inne pododmiany, ktore z poczatku byty niestale, pdzniej zas i jak si§

zdaje bez doboru, przyzwyczaity sie do nowego gruntu i zachowaty swoisty

swoj charakter. Fakta te wskazujsj, jak mate przemiany w warunkach fcycio-

wych powodujq, zmiennosc i wskazuj^ dalej, ze odmiana rnoze sig przyzwyczaic

do nowych warunkdw. Na pierwszy rzut oka jestesmy sktonui przypuscic

>) Co do Dalbreta i PhUippara p. Loiseleur Deslongchamps, Consid. sur lea Cdrdales

p. 45, 70. Le Couteur on Wheat, p. 6, 14-17.

*) Pedigree in Wheat, 1862; rzeez przeczytana na posiedzeniu British Association

1869 i inne publikacye.

*) Varieties of Wheas, wst$p; Marschall w „ Rural Economy of Yorkshire* vol. II,

p. 9, powiada, „ie na kazdem polu istnieje tyle odmian, oo w stadzie bydla*.

*) Gardeners Chronicle an Agricult Gazette, 1862, p. 963.

*) Gardeners Chronicle, Nov. 1868, p. 1199.

*) Getreidearten 1841, s. 66, 91, 92, 116, 117.
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wraz z Loisdeur-Deslongchamps, 4e pszenica uprawiana w jednym i tym samym

kraju wystawiona jest na bardzo jednostajne waruuki; lecz ug6r bywa rozmai-

ty, nasiona bywaj^ przenoszone z jednego gruntu do innego, a co wi§cej rosli-

ny jak najmniej wystawione s^ na wspdlzawodnictwo z innemi roslinami

i w ten sposdb zdolne s^ do istnienia w najrozmaitszych warunkaeh. W natu-

rze kazda roslina ogranicza si? do szczegdlnego miejsca i rodzaju pozywienia,

ktore zdobywa sobie kosztem innych roslin otaezaj^eych.

Pszenica przyjmuje szybko nowy sposdb zycia; pszenica jara i ozima uwa-

fcane byly przez Lineusza za rdzne gatuuki. Lecz Monnier *) wykazal, ze r<5-

znica pomi^dzy niemi jest tylko czasowa. Posial on pszenicy ozimq, na wiosn§,

a ze stu roslin tylko cztery wydaly dojrzale nasiona. Te zostaly zasiane i zndw

zasiane, a w ciagu trzech lat’wyhodowat on rosliny, ktdrych wszystkie nasiona

dojrzaly. Naodwrbt zas wszystkie prawie rosliny, wyhodowane z jarej pszeni-

cy, wysianej na jesien, zostaly przez mrozy zniszczone. Niektdre jednalc, nie-

liczne, zackowaly sie i wydaty nasienie, a po trzech latach ta jara odmiana

przeksztalcila sie w ozima. Nie dziw wi§c. ze pszenica szybko aklimatyzuje

si§ do pewnego stopnia i ze nasiona sprowadzone do Europy z odleglych kra-

jow i wysiane tutaj, z poczijtku lub uawet przez dluzszy przeci^g czasu wege-

tuj% w sposdb rdzny od naszych odmian europejskich 2
). W Kanadzie pierwsi

kolonisci uwazali, wedlug Kalma 3
), zime za zbyt ostra dla pszenicy ozimej,

z Franeyi sprowadzonej, lato zas cz§sto za zbyt krotkie dla pszenicy jarej;

a dopoki nie sprowadzili sobie jarej pszenicy z polnocnych krajow Europy,

dopdty uwazali, te, kraj ich nie rnoze produkowac ziarna zbo2owego. Zaslugu-

je na uwag§, ze ilosd m%czki rdiima bywa w rdauych klimatach. Waga ziarna

szybko si$ zmienia pod wplywein kliiuatu. Loiseletir-Deslongchamps

4

)
wysiat

w okolicach Paryza 54 oamiany, ktore otrzymal z Franeyi poludniowej oraz

z nad brzegow morza Czarnego, a pi§cdziesi$t i dwie z nich wydaly ziarno,

ktore o 10—40% bylo ci^sze od ziarna inacierzystego. Te ci^zsze ziarna po-

stal zndw do Franeyi Poiudniowej; tarn zas wydaly one zndw lfcejsze nasienie.

Wszyscy ci, ktdrzy przedmiotowi temu bli*sz% poswi^cili uwag^, zazna-

czajq, scisle przystosowame rdznych odmian pszenicy do rozmaitych gatunkdw

gruntu i rdznych klimatdw, uawet w obr^bie tego samego kraju. Tak, pulko-

wnik Le Couteiir 6
) powiada: „przez to, ii kazderau gatunkowi odpowiada

zawsze specyalny grunt, former jest w stanie placic rentg swoj^. gdy sieje je-

dn% odmian^, gdy tymezasem nie bylby w stanie robid tego, gdyby probowat

produkowac iuny, pozornie lepszy gatunek". Pocz^sci zalezed to rnoie od

tego, it kazdy gatunek przyzwyczaja sig do swyeh „warunkdw iyciowych", co

jak Metzger wykazal, z pewnosei% ma miejsce; lecz prawdopodobnie zale£y to

gtownie od tego, iz x6tae odmiany posiadaja wrodzone rdznice.

Mdwiono wiele o pogorszerliu sie pszenicy. Ze jakosd m^ki, wielkosc

ziarn, czas kwitnienia i sita modyfikowane bywaj$ przez klimat i grunt, zdaje

J) Godron
,
de TEspece, T. II, p. 74. Ma to miejsce, wedlug Metzgera, z j$czmieniem

ozimym i jarym.
2
) Loiseleur-Deslongchamps, Cereales. part It, p. 224. Le Conteur p. 70. Moina

jeszcze przytoczyd liezne inne dane.

Travels in Nort-America, 1753-1761. Przekl. ang. vol. Ill, p. 165.

*) Gdrdales, p. II, p. 179—183.

*) On the Varieties of Wheat. Wst$p, p. VII, p. Marshall, Rural Economy of

Yorkshire, vol. II, p. 9. Co do podobnych wypadkow przystosowania rdinych odmian

owsa p. Gardeners Chron. and Agric. Gaz. 1860, p. 204, 219.
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si§ by

6

dosyc pewnem; nie mamy atoli prawa przypuszczad, it cate ciato jakiej-

b^df pododmiany raoze bye przeobrazone w inn$ pododmian§. Wedtug Le Cou-

teura J

)
niektdre z wielu poaodmian, wysianych na tem samem polu s$ pto-

dniejsze niz inne, wvpierajae stopniowo odmiane, posian% naprzod. Co do na-

turalnego krzyzowania roinych odmiau, fakta przeczi| sobie wzajemuie; przewa-

zaja jednak fakta, przemawiamce za takowem. Liczni pisarze utrzymuj%, te

zaprodnienie nast^puje w zarnknietych kwiatach; na zasadzie zas wtasnych ba-

dan sadz§ ze stanowczosci%, ze to nie ma miejsca, przynajmniej u odmian, na

ktore nwag§ zwracatem. Poniewaz atoli przedmiot ten rozbior§ w innem dziele,

nie dotkn§ go w tem miejscu.

I tak, wszyscy pisarze przyjmuj^, ze powstaly liezne odmiany pszenicy;

lecz rdznice pomi^dzy temi ostatniemi s$ bardzo nieznaezne, zwtaszcza jezeli

niektorych z tak zwanych gatunkow nie b^dziemy za odmiany uwazali. Ci,

ktorzy twierdz^, ze uztery do siedmiu dzikich gatunkdw pszenicy istnialo pier-

wotnie w tym samym prawie stanie, opieraj% pogl^d swdj gtdwnie na starosci

form rozmaitych 2
). Dzi^ki zadziwiaj^co pi^kuym obserwacyom Heera s

) do-

wiedzielismy si§ w ostatnich czasach o waznym fakeie, it mieszkancy Szwaj-

earyi uprawiali nawet jui w nowszej epoce kamiennej niemniej jak dziesi^c ro-

slin zbozowych, a mianowieie pi?c gatuukdw pszenicy, z ktdrych najmniej czte-

ry uwafca si$ zwykle za odmienne gatunki, trzy gatunki j^ezmienia, jeden prosa,

oraz jeden Setarii. Gdyby moSna bylo wykazac, it w pierwszej epoce agri-

knltury uprawiano pi§c gatunk6w pszenicy i trzy j^ezmienia, bylibysmy natu-

ralnie zmuszeni formy te uwazac jako r62ne gatunki. Lecz jak zauwaiyl Eeer,

rolnictwo zrobito znaezne post^py nawet ju4 za czasow budowli na palach;

albowiem oprdez dziesigeiu gatunkdw zbdz uprawiano juz groch, mak, len,

a jak si§ zdaje i jabtka. Z faktu, it pewna odmiana pszenicy zwana jest

egipska, oraz z tego, co wiemy o ojczyznie prosa i Setarii, jako tez o naturze

zielska, rosn^cego wraz ze zboiem — mofcemy wnosic, te mieszkancy budowli

na palach albo prowadzili handel z jakims ludem poludniowym, lub tet jako

kolonisci z potudnia przyw^drowali.

Loisdeur-Deslongchamps 4
)

doszedt do wniosku, ze gdyby zboza nasze

przez kultur§ znaeznie zostaty zmodyfikowane, gatunki, jako zielsko z niemi

pomieszane, zostalyby w rownym stopniu zmienione. Argument ten wskazuje,

jak dalece przeoczona tu zostata zasada doboru. Ze gatunki takie nie zmienity

si$ lub przynajmniej obecnie nie zbaczaj$ w wysokim stopniu, twierdz$ to

H. C. Watsm oraz Asa Gray, jak mi sami o tem doniesli. Kt6z jednak mogl-

by twierdzic, ze nie zmieniaj^ si§ one tak samo, jak osobniki jednej i tej samej

») On the Varieties of Wheat p. 69. Mr. Shirreff powiada: nie widzialem nigdy

ziarna przez knlturg tak polepszonego lub pogorszonego, aby przeniosto przemian? na

potomstwo.

*) A. it Candolle
,
Qeogr. bot. p. 930

3
) Pflanzen d. Pfahlbanten, 1866.

•) Les Mreales, p. 94.
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pododmiany pszenicy? Widzielismy juz, it czyste odmiany pszenicy, uprawia-

ne na tem samera polu, przedstawiaj% liezne nieznacznie zbaczaj%ce formy, ktore

mog% byd wybrane do hodowli i w odosobnieuiu uprawiane, jako tez it nie-

kiedy wyst^pujq. formy z silniej wyrazoneini zboczeniami, warte rozlegtej kul-

tury, jak wykazal Mr. Shirreff'. Dopoki nie zwroeimy rdwnej uwagi na zrnien-

nosc i dobor zielska polnego, dopdty nie bedzie miat zadnego znaczenia argu-

ment, dotyczqcy state sci jego podezas bezcelowej kultury. Przy pomocy zasa-

dniezyeh praw doboru mozemy zrozumiee, dlaczego u rozmaitych uprawnych

odmian pszenicy, organy wegetacyjne tak malo si§ rozni^: gdyby bowiem wy-

st^pita jaka roslina ze swoistemi lisemi, zostalaby zaniedban^, jeslibv jedno-

czesnie ziarnajej nie byiy lepsze i wieksze. Dobor ziarna zbofcowego byt juz

w dawnych czasach zalecany przez Columellq i Celsusa J
),

a Virgilius powiada:

,Nawet wyborowy posiew, dtugi) prae$ otrzymany

Widziatem skartowaciaty, gdy ludzka r$ka corocznie

Nie wybierata najwi^kszych ziarn".

Czy wszakze w czasach starozytnych dobdr sztuczny byt systematyeznie

stosowanym, watpid naleiy, gdy styszymy, jak uciazliwa znalazt prac? t§ Le

Couteur. Bez wzgl^du na to, jak wielkie znaezenie moze mied zasada doboru

sztucznego, przeciwko jej sKutecznosci przemawia jednak pozornie, it cztowiek

z nadzwyczajnym wysitkiera niewiele osiijgnsjt *) w ci$gu tysi^coleci pod

wzgl§dem uezynienia roslin produkcyjniejszerai, a ziarna pozywniejszem, ni*

za czasow starozytnych Egipcyan. Lecz nie powinnismy zapominad, te w kaz-

dym z kolejnych okresdw stan rolnictwa oraz ilosc nawozdw w danym kraju

okresla maximum wydajnosci. Niemozliwa bowiem bytaby uprawa bardzo

produkcyjnej odmiany, gdyby grunt nie zawierat dostateeznego zapasu konie-

cznych zwi%zkdw chemicznycb.

Wiemy obecnie, to cztowiek w nieskonezenie dawnych czasach bytjui

ua tyle ucywilizowanym, by uprawiac ziemi§, tak ie pszenica oddawna jut

mogta bye uszlachetniona do tego stopnia doskonato^ci, jaki moiliwy byt przy

dwezesnym stanie rolnictwa. Pewna grupa faktow potwierdza mysl o powol-

nem i stopniowem uszlachetnianiu sig zbdfc naszyeh. W najdawniejszyeh bu-

dowlach na palach w Szwajcarvi, pszenica ktdra najbardziej uprawiano, przed-

stawiata swoisty gatunek z dziwnie matemi ktosami i ziarnami s
). „ Podezas

gdy ziarna nowoczesnej formy posiadajg dtugosci 7 — 8 mm., wieksze ziarna

z budowli na palach dosiggaja 6, rzadko 7, mniejsze zas 4 mm. Ktos jest przy-

tem znaeznie silniej sciesniony, a w skutek tego ktoski odstaja bardziej pozio-

mo od osi niz u form dzisiejszyeh 1
*. Podobnie tez najdawniejszy i najbardziej

uprawiany gatunek jgczmienia miat mate ktosy, ziarna zas byiy „mniejsze, mia-

*) Przytoczone przez Le Couteura, p. 16.

*) A. de Candolle, Qthogr. bot. p. 932.

*) 0. Heer, Die Pflanzen der Pfahlbauten, 1866. Nast^puj^ce miejsce przytoczone

Jest wedtug D-ra Christa w Riitimeyera Fauna d. Pfahlbauten, 1861, p. 225.
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nowicie krdtsze, t^psze i g^sciej skupione niz w gatunku u nas uprawianym.

Maja one bez plewek 27, linij dtugosci i ledwie l J

/# linii szerokosci, podczas

gdy w naszym gatunku przy tej samej prawie szerokosci dosi^gajq one dtugo-

sci 3 linij
“ l

). Te odmiany pszenicy i j^czmienia o malein ziarnie uwaza Heer

za formy rodowe pewnych obecnie istniej^cych odmian pokrewnych, ktdre wy-

party swoja form§ rodzicielsksj.

Heer podaje interesuj^cy opis pierwszego pojawienia si§ i ostatecznego

wygini^cia rdznych roslin, ktdre w wi^kszej lub raniejszej ilosci uprawiane byty

w Szwajcaryi podczas dawnych okresdw kolejnych i ktore w ogole roznity

sie mniej lub wi^cej od naszych obecnie istniej^cych odmian. Swoisty, wyiej

wspomniany gatunek pszenicy z matemi ktosami i matemi ziarnami przedsta-

wiat podczas okresu kamiennego gatunek najpospolitszy. Przetrwat on az do

czasbw rzymsko szwajcarskich i pdzniej wygiuat. Drugi gatunek byt z po-

cz^tku rzadki, pozniej zas stal si§ czestszym: trzeci, pszenica egipska ( T. tur-

gidum), nie odpowiada stadnej z obecnie istniejacych odmian i byt rzadki

w okresie kamiennym; gatunek czwarty (T. dicoccum) rdzni si§ od wszystkich

znanych odmian formy tej; istnienia pi^tego gatunku (T. monococcum) podczas

okresu kamiennego dowiedziono przez znalezienie jednego ktosu; szosty gatu-

nek, zwyczajne T. spelki, wprowadzony zostat do Szwajcaryi dopiero podczas

okresu bronzowego. Co do j^czraienia, to oprdcz gatunku o krdtkich ktosach

i matych ziamach uprawiano jeszcze dwa inne gatunki, z ktdrych jeden byt

bardzo rzadki i podobny do naszego pospolitego H. distichum. Podczas okre-

su bronzowego wprowadzono zyto i owies. Ziarna owsa byty nieco mniejsze

niz te, ktdre pochodza z dzisiejszych naszych odmian. Mak uprawiano obficie

w epoce kamiennej, prawdopodobnie dla oleju; wszelako odmiana, ktdra wtedy

istniata, jest obecnie nieznana. Szczegdlny gatunek grochu z matem nasieniem

przetrwat od okresu kamiennego az do bronzowego, anast§pnie wygast, podczas

gdy swoisty bdb, rdwnie^ z matemi nasionami wyst^pit w epoce bronzowej

i przetrwat az do czasdw rzymskich. Szczegdty te brzmia tak, jak podawane

przez paleontolgdw opisy przemian form, pierwszego wyst^powania, przerze-

dzania si$ i wreszcie wygasni^cia kopalnych gatunkdw, zagrzebanych w kolej-

nych pi§trach formacyi geologicznej.

Wreszcie: kaidy niech sam os^dzi, czy prawdopodobniejszem jest, te roz-

maite formy pszenicy, j^czmienia, zyta i owsa pochodz^ od dziesi^ciu lub pi§t-

nastu gatunkdw, z ktdrych wi^kszosd albo jest obecnie nieznana albo wygingta,

czy tet te pochodz^ one od czterech do osmiu gatunkdw, ktdre byty do obec-

nych naszych form uprawnych bardzo podobne, lub tez tak od nich rdzne, te

niepodobna ich identyfikowac. W tym ostatnim wypadku nalezy przypuscid,

it cztowiek uprawiat juz zboza w nadzwyczaj odlegtym czasie i ze dawniej juz

stosowat do pewnego stopnia dobor, co nie jest zn<5w nieprawdopodobnem.

') Heer
,
przytoczony przez Karo la Yogta, w Vorlesungen iiber den MeDSchen, Bd.

II, 1863, p. 189.
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Mozemy dalej przyjqc, ze gdy pszenica [byta pierwiastkowo uprawiana, klosy

i ziarnajej szybko si§ powi^kszafy, w podobny sposob jak korzenie buraczane

lub pasternaku w uprawie szybko zyskujq na masie.

Kukurydza : Zea Mays. — Wszysey prawie botanicy zgadzaj% si§ z sobq

co do tego, iz wszelkie uprawne formy kukurydzy naleza do tego sainego ga-

tunku. Jest ona bezwqtpienia amerykanskiego poehodzenia *) i zostala przez

krajowcdw rozsiedlona wzdluz catego kontynentu od Nowej Anglii at do Chile.

Uprawa jej musi bye nadzwyczaj dawna, albowiem Tschudi a
) opisuje dwie

formy, obecnie w Peru nieznane lub zagiuione, a pochodzq.ce z awdch grobow-
c6w, ktdre si(*galy oczywiscie czasow dynastyi Incasow. Lecz istnieje jeszcze

silniejszy dowdd starosci jej; znalaztem bowiem na brzegach Peru *) kolhy ku-

kurydzowe wraz z osiemnastu gatunkami nowszvch muszli morskich spoczywaja-

ce w pokladzie krzemionkowym, ktdry conajmniej na 85 st6p zostal po nad po-

ziom morza wzniesiony. Odpowiednio tez do tak dawnej kultury utworzyly si§

liczne odmiany amerykanskie. Forma pierwotna nie zostala jeszcze az dotqd

odkryta w dzikim stanie. Ale opieraiac si§ na niewystarczajqcych dowodach,
przytaczano, ie w Brazylii dziko rosnie pewien swoisty gatunek 4

), ktorego

ziarna zainiast bye obnafconemi, pokryte sa ostremi plewkami, do jedenastu linij

dtugiemi. Pewnemjest prawie, iz forma pierwotna musiala miec podobnq
ochron§ dla ziarn swoich lecz nasiona odmiany brazylijskiej produkujq, jak

slysz§ od Prof. Asa Oraya i jak podanem jest w dwdeh opisach, albo zwyezaj-

nq kukurydzy lub tei plewiastq; a nieprawdopodobnem jest, aby dziki gatunek

w pierwszycn czasach kultury miat si§ zmienid w tak wysokim stopniu.

Kukurydza ulegla nadzwyczajnym i uderzajqcym przemianom. Metzger ®),

ktdry poswiijcil szczegdlna uwag§ tej rosliuie, przyjmuje dwauascie ras (pod-

gatunkdw) z lieznemi pododmianaiui; niektdre z tych ostatnich sq dosyd stale,

inne zndw zupelnie niestale. Wysokosc rozmaitych ras waha si$ od 15 — 18

stdp, az do 16—18 cali, jak u odmiany karlowatej, przez Bonafousa opisanej.

Cala kolba ma ksztalt bardzo zmienny; bywa wydluiona i wqzka, lubtei kr6tka

i gruba, albo tez rozgaf^ziona. Kolba u jednej odmiany jest cztery razy dlui-

sza auizeli u iunej, karlowatej. Nasiona sq uloioae w kolbie w szesciu do

dwudziestu szeregach, lub tez nieprawidlowo sa rozmieszczone; nasiona bywajq

biale, blado461te, pomaranezowe, czerwone, noletowe lub tez pi^knie czarno

piqikowane 7
), a w tej samej kolbie zuajdujq si§ niekiedy nasiona dwojakiej

>) Patrz Alph. de Candolle, Geographie botau. p. 942, co do Nowej Zelandyi p. Hil-

liman, American Journal, vol. XLIV, p. 99.

*) Travels in Peru, ang przektad, p. 177.

») Geol. Observ. on South-America, 1846, p. 49.

4
) Kukurydza ta jest narysowana we wspanialem dziele Bonafousa

,
Hist. nat. du

Hais, 1886, PI. V bis oraz w Journ. of Horticult. Soc. vol. I, 1846. p. 116, gdzie s« tei

podane wyniki zasiewdw. Mlody indyanin Guarani na widok tej kukurydzy powiedzial

Augustowi St. Hilaire (De Candole, Gdogr. botan., p. 961), le ro&nie ona dziko w wilgot-

nycb lasach ojeayzny jego. 0 zasiewie tej odmiany p. Teschemacher, Proceed. Boston Soc.

Nat. Hist. 1842, October (19).

•) Moquin-Tandon, Elements de Tdratologie, 1841, p. 126.

*) Die Getreidearten, 1841, p. 208. Niektore fakta, podane ptzez Metzgera, zmo-

dyfikowatem nieco na zasadzie wielkiego dziela Bonafousa Hist. Nat. du Mais, 1836.

') Godron, de l‘Esp6ce, T. II, p. 80. Alph. de Candolle
,
w m. p., 961.
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barwy. W matym zbiorze znalazlem, ze pojedyncze ziarno pewnej odmiany waiylo

tyle prawie co siedem ziarn innej odmiany. Ksztaft nasienia bywa bardzo rozny.

Jest ono albo bardzo plaskie lub prawie kuliste, albo owalne. bardziej szerokie

nii dlugie lub bardziej dlugie niz szerokie, nie wyciqgni^te wzadne ustrzelub tez

zakonczone ostrym z§bem, a zqb ten bywa niekiedy w tyt zakrzywiony. Pewna

odmiana (ragosa, Bonafous) ma dziwnie skrecone nasiona, nadajqce cafej kolbie

swoisty wvglqd. Inna zndwT odmiana (cymosa, Bonafous) posiada kolby tak

gesto skupione, be zwana jest „Mais a bouquet". Nasiona niektorych odmian

zawieraja cukier zamiast krochmalu. Niekiedy wystqpujq kwiaty rn^zkie po-

ini^dzy zenskieiui, a niedawno J. Scott zauwazyt jeszcze rzadszy wypadek,

a mianowicie kwiaty zenskie na wtasciwym ktosie m^zkirn; podobnie tez kwia-

ty obuptciowe *). Azara 2
)
opisuje pewna odmiane paraguajska, ktdrej ziarna

sa bardzo delikatne i podaje, ze niektbre odmiany nadajq sie dp tego, by w roz-

maity sposdb przygotowywac z nich potrawy. Odmiany rdzniq tez bardzo pod

wzgledem szybkosci dojrzewania i w rozmaitym stopniu mogq sie opierac suszy

i dzialauiu silnych wiatrow 3
). Niektdre z powyzszych rozuic byfyby uwazaue

u roslin w stanie naturalnym jako eenne dla odrbznienia gatunkdw.

Hraoia Re podaje. ze ziarna wszystkich uprawianych przez niego odmian

przybieraty w koncu zbltq barw^: Bonafous zas znalazl 4
),

ze wi^kszosc tych,

ktore siat kolejno przez dziesigc lat, zachowywaty wlasciwe sobie barwy, a do-

daje, ze w dolinach Pirynejskich oraz na rdwninach Piemontu biata kukurydza

uprawianq jest przeszlo sto lat i nie ulegla przemianie.

Gatunki wysokie. uprawiane w poludniowych szerokosciach i dlatego tez

wystawione na wi^ksze gorqco, potrzebuja szeseiu do siedmiu miesi^cy, by ua-

siona ich dojrzaty, gdy tymczasem odmiany kartowate, wyhodowane w bardziej

pdtnocnych i chtodniejszych klimatach potrzebuja tylko trzech do czterech mie-

siecy a)' Piolr Kalm «), kt6ry roslinie tej poswi^cit szczegdlnq uwag^, powia-

da, ze w Stanach Zjednoczonych roslina przy przejsciu z potudnia na pblnoc

stale tracita na obj^tosci. Z Wirginii, z pod 37 stopnia szerokosci sprowadzo-

ne, oraz w Nowej Anglii, pod 43 — 44 stopniem szerokosci wysiane nasiona,

produkuja rosliny, ktdre nie dnjrzewajq lub tez dojrzewaja z nadzwyczajnq tyl-

ko truduosciq. To samo stosuje sip do nasion sprowadzonych z Nowej Anglii

do Kauady, pod 45 — 47°. Jesli od samego poczqtku wielkich dotozymy sta-

ran, w takim razie gatunki potudniowe po kilkoletniei uprawie w’ydadza zupel-

nie dojrzale nasiona w okolicach bardziej pdtnocnych, tak ze mamy tu wypa-

dek analogiczny do przemiany letniei pszenicy w zimowq. Jesli razem posiac

kukurydzq wysokq i kartowatq, w takim razie gatunki karfowate osiqguq petny

rozkwit. zanirn drugie zacznq produkowac pierwsze kwiatki, a w Pensylwanii

nasiona kukurydzy karlowatej dojrzewaja o szesc tygodni wczesniej, niz wyso

kiej kukurydzy. Metzger wspomina iei pewna kukurydze europcjskfp ktdrej

nasiona dojrzewajq cztery tygodnie wczesniej, niz u wszelkich innych odmian

europejskich. Na zasadzie faktdw tych, wskazujqcyeh tak oczywiscie odzie-

dziczona aklimatyzacy?, mozemy wierzyc Kahnotvi, ktdry powiada, ze w Arne-

ryce Pdlnocnej kukurydza i kilica innych roslin stopniowo byly coraz dalej na

>) Trans. Bot. Soe. of Edinburgh, vol. VIII, p. 60.

*) Voyages dans l‘Am6rique miridionale. T. I, p. 147.

*) Bonafous, Hist. nat. du Mais, p. 31.

4
) ibid. p. 81.

») Metzger, Getreidearten, p. 206.

*) Getreidearten, p. 208.

Deiela Karola Darwina.—ZmiennoA/ zwieraqt i ro&lin. T. L 34
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pdlnocy uprawiane. Wszyscy pisarze zgadzaj^ si§ z sob$ co do tego, 4e dla
utrzymania odmian w czystosci, naleiy je w odosobnieniu uprawiad, by si$ nie

krzy4owaty pomi^dzy sob$.

Wplyw klimatu europejskiego na odmiany amerykanskie jest w wysokim
stopniu interesuj^ey. Metzger otrzymal z ro4nych cz^sci Ameryki nasiona
i uprawiat kilka gatunkdw w Niemczech. Podam szkic przemian, zaobserwo-
wauycb w pewnym wypadku u wysokiego gatuuku Zea altissima, (kukurydza
z szerokiemi nasionami) z eieplejszych cz^sci Ameryki *). W pierwszym roku
roSliny rniaty dwanascie stop wysokosci, a niewiele tylko nasion wyksztalcito
si$. Dolne nasiona w kolbach pozostaly wierne wlasciwej im forrnie, gdrne
zas nieznacznie si§ zmienity. W drugiej generacyi rosliny mialy dziewi^d do
dziesi^ciu stop wysokosci, a nasiona ich lepiej dojrzewaty; zagtgbienie na ze-

wn^trznej stronie nasienia zupelnie prawie znikto, a pierwotna pi^kna biata

barwa stata si§ szara. Niektore z nasion po4otkniaty i zblizyly si§ okr^gta
sw% formq. do zwyczajnej kukurydzy europejskiej. W trzeciem pokoleniu ku-
kurydza ta byla zupelnie podobna do odmiany europejskiej, opisywanej jako
druga pododmiana piatej rasy lub podgatunku. Gay Metzger dzielo swoie
oglosit, odmiana ta byta jeszcze uprawiana w okolicach Heidelberga i mogia
byd odr6znion% od gatunku pospolitego tylko przez wzrost nieco silniejszy.

Analogiczne rezultaty otrzymano tez przy kulturze innej rasy amerykanskiej,
bialego z^ba, gdzie zab na nasionaeh znikl ju4 w drugiem pokoleniu. Trzecia
rasa „kurze ziarno“, nie ulegta tak znacznym przemianom, lecz nasiona byly
mniej blyszcz^ce i przeswiecaj^ce.

Fakta te przedstawiajfj najciekawszy znany mi przyklad bezposredniego

i natychraiastowego wplywu klimatu na rosliny. Moznaby oczekiwad, 4e wy-
sokosd lodygi, okres wegetacyjny oraz dojrzewanie nasienia w ten sposob by-

tyby dotkni^te; lecz daleko dziwniejszy fakt jest ten, 4e i nasienie uleglo tak4e

wielkiej i bystrej przemianie. Poniewaz zas kwiaty wraz z produktem swym,
nasieniem, tworzq, si§ przez inetainorfozg lodygi i lisci, to wszelka modyfika-

cya tych ostatnich organow mo4e si§ latwo przez wspdlczynnosd udzielid

organom kwiatowym.

Kapusta (Brassiea oleracea).—Wiadomo powszechnie, jak znacznie rdiniq
si$ pomi§dzy sob% wygtydem rozmaite gatunki kapusty. Na wyspie Jersey,
w skutek wplywu osobliwej kultury i klimatu, lodyga wyrosla al do wysokoici
szesnastu stop; „w p§dach wiosennych, na wierzchotku, sroka zbudowala sobie
£niazdo“; lodygi drzewiaste maj% niekiedy dziesied do dwunastu stdp wysoko-
sci i u4ywane s$ tam jako krokwie *) lub laski. Przypomina nam to, 4e w pe-
wnych krajach rosliny, nale4%ce do przewafcnie zielnego rz^du krzy4owatych,
rozwijaj^ si§ w drzewa.

Ka4dy mo4e poznad r6znic§ pomiedzy zie!on% i czerwon^ kapusty z wiel-
kiemi pojedynczemi glowami. kapusty brulcselsk^ z licznemi matemi gidwkami,
brokulami, kalafiorem z wi^kszoscia kwiatdw w stanie nierozwinigtym, nie-
zdolnych do produkowania nasion i zebranych w g^sty baldaszkogron, zamiast

V .Cabbage-Timber" Gardener's Chronicle, 1866, p. 744; przytoczone wedtug Hoo-
kera Journal of Botany Laska zrobiona a lodygi kapuicianej wystawiona jest w mu-
zeum w Kew.
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w otwarta wieche; kapusta sabaudzk$ z nad?temi i zmarszczonemi lisdmi, oraz

zielona i brunatna kapusta, najbardziej zbliionemi do dzikiej formy rodziciel-

skiei. Istnieia tez rozmaite k?dzierzawe i nacinane gatunki, mektdre tak pi?k-

nie ubarwione, iz VUmorin w swoim katalogu z r. 1851 wylicza dziesi?c od-

miaD, uwa4anych tylko jako rosliny ozdobae i rozmnazaj^cych si? przez nasio-

na. Niektore gatunki nie sq tak ogdlnie znane, np. portugalska Couve-Tron-

ehuda, ze znacznie zgrubialemi nerwami lisci oraz kalarepa czyli choux-raves,

ktdrei lodygi sa zgrubiate po nad ziemisj w postaci wielkich, do buraka podo-

bnych mas; wreszcie niedawno utworzona nowa odmiana )
kalarepy, obejmu-

j^eajuz dziewi?c pododmian, a u ktorej zgrubiata cz?sc lezy pod zietm%,

,'
ak bU

JesU widzimy tak wielkie roznice w forrnie, wielkosci, barwie i sposobie

rozrastania si? lisci i lodygi oraz kwiatostandw u brokul 1 kalafiorow, to jednak

dziwnem jest, ze same kwiaty, luszczyny i nasiona me przedstawiaj(| iadnych

rdinic lub tez tylko bardzo nieznaczne *). Pordwnatem z sob% kwiaty wszyst-

kich glowniejszych gatunkow; kwiaty Couve-Tronchuda sabiate i raczej mmej-

sze nieco niz u zwyczajnych gatunkow kapusty; kwiaty brokul Portsmouth maj%

wezsze listki kieliehowe i raniei wydtuzone platki korony; u zadnej innej kapu-

sty nie moina bylo wykryc iadnej roznicy. Co si? tyczy luszczyn, to rOzm%

sie one tylko u purpurowej kalarepy, gdzie s% nieco diuzsze 1 wezsze niz zwy-

kle Zebratem uasiona z dwudziestu osiniu rozmaitych gatunkow, a wi^kszosci

nie mo2na by*o od siebie odroznic. Jesli istniala jakab^dz rdznica, to byia ona

bardzo nieznaczna; tak np. nasiona rozmaitych brokul 1 kalafiorow, rozpatry-

wane w masie, sa nieco bardziej rozowe, nasiona wczesne) zielonej kapusty sa-

baudzkiej z Ulm sa nieco mniejsze, a k?dzierzawej kapusty Breda meznacznie

wieksze niz zwykle. lecz nie wi?ksze niz nasiona dzikiej kapusty z brzegOw

Walii. Jakiz kontrast przedstawi si? w wielkiej r64mcy, gdy z jednej strony

pordwnamy liscie i todygi rozmaitych gatunkow kapusty z ich kwiatami, lusz-

czynami i nasionami, z drugiej zas strony porownamv z sobij odpowiednie cz?-

sci w odmianach kukurydzy i pszenicy. Przyczyna jest jasna. U zb6t naszych

tylko nasiona sie ceni, a ndmiany ich uwzgl?dmane sq. w kulturze, gdy tymcza-

sera w kapuscie zaniedbuje si? nasiona, luszczyny i kwiaty, a uwzgl?dma si?

l: mnHvfib aov« W Hseiacb i todvirach i zachowuie sie je od bar-

Byloby pozyteczne podac systematyczny opis )
uozuycu ras, FUU1“ '

mian kapusty; wspomnimy atoli, 4e Dr. Lindley zaproponowat niedawno uktad ),

oparty na stanie rozwoju wierzchotkowycb i bocznych p?k6w lisciowycb

i kwiatowych. I tak: I. Wszvstkie p%ki lisciowe s% czynne 1 otwarte, jak

u dzikiej kapusty. k?dzierzawej i t. d. II. Wszystkie p%ki lisciowe czynne,

lecz tworzace gWwki, jak w kapuscie brukselskiej 1 1. d. III. Wierzcholkoue

tylko paki lisciowe czynne i tworzace glowk?, jak w zwyczajnej kapuscie, sa-

baudzkiei i t. d. IV. Tylko wierzchotkowe p%ki czynne i otwarte, wi?kszosc

p%k6w kwiatowych niewyksztalcona i soczysta, jak w kalafiorach 1 brokulach

>) Journ. de la Soc. Imp. d’Horticulture, 1855, p. 254, pmytocaone a Gartenflora,

kwieciefi

de j,E9p
.

ctl] T TI) p . 62. Metzger, Sy.t Beschr. d. knltiv Kohlarten,

1833, p. 6.

3
)

Regnier, De 1‘Economie Publique dee Celtee, 1818, p. 438.

*) p. star, de Candolle w Trans. Hort. 8oc. vol. V i Metzger, Kohlarten, etc.

Gardener's Chronicle, 1859, p. 992
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V. Wszystkie paki lisciowe czynne i otwarte, wiekszosc p?kow kwiatowych
niewyksztalcona i soczysta, jak w podezoso-brokulach (sproutiug-broccoli).
Ta ostatnia oduiiaua jest uowa i pozostaje w takim stosunku do zwyczajnych
brokut, jak kapusta brukselska do zwyczajnej; wystsjpila ona nagle w zagonie
zwyczajnych brokut i zualeziono, ze dziwne nowo nabyte iei eechv bvtv
dziedziczue.

J J J

Gtdwne gatunki kapusty istniafy conajmniej juz w szesnastem stuleciu '),

tak ze liczne modyfikacye w budowie przez dhigi czas byty ju2 odziedziczane.
Fakt ten jest tem dziwuiejszy, iz ualeiy uzyc wielkich usitowan, by przeszko-
dzic krzyzowaniu rozmaitych gatunkow. Aby dowiesc tego, wychowatem 233
osobmkow kapusty rdinych gatunkdw, ktdre naumyslnie posiane byty blizko
obok siebie, a ze zbioru tego nie rnniej jak 155 byto oczywiscie zepsutych
i zbastardowanych. Pozostate 78 nie byty takze zupeinie czyste. Watpic mo-
zna, ezy liczne state odmiauy utworzone zostaty przez bezcelowe i przypadko-
we krzyiowama; albowiera takie krzyzowane rosfiny okazuj^ sie bardzo niesta-
temi. Wszelako pewien gatunek, tak zw. „Cottager’s Kale“, powstat w now-
szych czasach przez to, ze krzyzowano pospolita kapuste k^dzierzawa z bruk-
selskq,, oraz odwrotnie krzyzowano z czerwonemi brokutami 2

). Podobno za-
ehowuje on czystosc gatunkow^, lecz rosliny przezeinnie wyhodowane nie byty
w przyblizeniu nawet tak state w cechach swoicb, jak wszelkie pospolite od-
rniany kapusty.

Jesli nawet wiekszosc gatunkow, gdy starannie przeszkadza sic krzyio-
waniu, zachowuje czystosc, to jednak corocznie nalezy przegljjdac zagonj,
a niektdre osobniki zostajsj zwykle wtedy uwaiaue jako* nieudatne. Lecz na-
wet 1 w tyrn wypadku okazuje si§ pot$ga dziedzicznosci; albowiem jak Metzger
zauwaiyt 3

),
mdwi^c o kapuscie brukselskiej, zboczeuia trzyinaja sie po wiek-

szej czgsci podgatunku czyli rasy gtdwnej. Lecz, aby jakibqdz gatunek w czy-
stosci zachowywac, nie powinny zachodzic iadne przemiany'w warunkach 4y-
ciowych. Tak, kapusty w krajacb cieptych nie tworz% gtdw, a to samo zauwa-
zono u odmiany augielskiej, ktdra rosta podczas nadzwyczajnie cieptej i wilgo-
tnej jesieni w pobliiu Paryza 4

). Bardzo ciepty grunt'wplywa takie na cechy
pewnych odmian.

Wi^kszosd pisarzy twierdzi, ze wszystkie rasy pochodz^ od dzikiej kapu-
sty, rosn^cej na zachodnick brzegach Europy. Lecz Alph. de Candolle b

)
wy-

kazuje bardzo dobitnie dowodami historyezneini i innemi, ze prawdopodobniej
dwie lub trzy blizko spokrewnione foruiy, zazwyczaj podnoszone do rz§du ga-
tunkow i zyj%ce jeszcze w okolieach morza Srbdziemnego, stanowisj rodzicow
rdinych uprawnych gatunkow, lecz obecnie sij wszystkie z sobfj pomieszane.W podobuy sposdb, jak to widzielismy czesto u zwierz^t domowvch, przypusz-
czenie wielorakiego poczijtku kapusty nie rzuca swiatta na cha'rakterystyczne
rdznice pomi§dzy uprawnemi forraami. Jesli nasze gatunki kapusty sa potom-
kami trzech lub czterech rozmaitych gatunkow, w takim razie zanikt wszelki
slad jakiejbqdz jatowosci, jaka zapewne pierwotnie poiniedzy niemi istniata;
iadna bowiem odmiana nie rnoie bye otrzymana bez obawy krzyzowania.

*) Alph. de Candolle, G6ogr. bot. p. 842 i 989.

*) Gardener's Chronicle, Febr. 1858, p. 128.

*) Kohlarten, p. 22.

<•) O'odron, de TEspece T. II, p. 52. Metxijer, Kohlarten p. 22.
’•) Gdogr. botanique p. 840.
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Inne uprawne formy rodzaju Brassica pocbodz% wedtug Godrona i Metz-

gera ') od dwdch gatunkow rzepaka: B. napus i rzepy B. rapa; wedtug innych

zas botanikdw od trzech gatunkow, podczas gdy jeszcze inai przypuszczaj%, te

wszystkie te formy, tak dzikie, jak i uprawne, powinny bye uwazane jako je-

deu gatunek. Brassica napus data pocz^tek dwu wielkim grupom: szwedz-

kiemu rzepakowi (przez niektorych uwazaueinu za mieszanca) 2
) oraz rzepiowi

ozimemu czyli brzoskwi, ktorej nasiona dajq olej. Brassica rapa (Koch) data

poczatek dwu rasom, a miauowicie: zwyczajuej rzepie oraz rypsowi olejonosne-

mu. Posiadamy niezwykle wvrazny dowdd na to, iz te ostatuie rosliny, pomi-

mo, iz maja tak roiny wyglaa zewngtrzny, naleza do tego samego gatuuku;

albowiem Koch i Godron zauwaiyli, ze jesli rzepa hodowaua jest ua uieupra-

wnyiu gruncie, traci grube swoje korzeme; jesli zas sadzic razem rzep§ i ryps,

to krzyzuja si§ one tak silnie, te nie wyrasta ani jedna prawie roslina normal-

na 8
). Metzger przeksztatcit przez kulturg ryps zimowy 11a letni, odmiany,

uwazane przez niektdrych autordw, jako gatunkowo rdzne 4
).

W produkcyi wielkich mi^sistych, rzepowatych todyg, mainy przyktad

analogicznych zboczen u trzech form, uwazanych po »-i(jkszej cz^sci jako rozue

gutunki; lecz zadna prawie inna modyfikacya nie mo£e bye, zdaje si<>, tak tatwo

nabywana, jak soezyste obrzmienie fodygi lub korzenia, t. j. nagromadzenie ma-

teryatdw pozywnych ku wtasnemu pcfcylkowi rosliny. Widzimy to w naszyeh

rzodkiewkach, burakach oraz mniej znanych „buraczanych“ selerach, jako tez

w Fiuocchio, czyli wtoskiej odmianie zwyczajnego kopru. Buckman wykazal

niedawno przez interesuj^ce swoje doswiadezenia, jak szybko korzenie dzikiego

[lasternaku mog$ sie powi^kszyc, podobnie jak niegdys wykazal to Vilmorin,

ze wzgl^du na marchew 6
).

Ta ostatnia roslina w stanie uprawnym nie rdzni si^ pod zadnym prawie

wzgl^dem od dzikiego gatunku angielskiego, za wyj^tkiem ogdlnej bmnosci

oraz wielkosci i jakosci korzeni; lecz w Anglii uprawia si§ dziesi^c odiuiau,

roimi^cych sig barwa, ksztattem i jakoscia korzeni *) oraz stosuje sie w upra-

wie dobor przez nasiona. Jak to widzimy w marchwi oraz w wielu innych wy-

padkach, np. w licznych odmianach i pododmianach rzodkwi. zdaje sig, iz ta

tylko pozornie cz§sc rosliny ulega modyfikacyi, ktora cztowiek ceni; prawd%

jest jednak, ze tylko zboczenia tej cz^sci uwzglgdniane bywaja w kulturze,

a poniewaz osobniki odziedziczaja zawsze tendency^ do zbaezania w tym sa-

mym kierunkn, wybierano wi§c wci%z analogiczne modyfikacye, az dopdki nie

osi%gui(jto znaezuej przemiany.

Co si(>. tyezy rzodkwi, to M. Carriers wysiat dziki swierzop, Maphanus
raphanistrum, w bujnym gruncie i drog$ ciijgtego doboru przez szereg pokolen

otrzymat liezne odmiany wtaeznie z rzodkwia ogrodowa (R. sativus), a zarowno

«) Godron, de l'Espece. T. II, p. 54, Metzger, Kohlarten p. 10.

*; Gardener1* Chronicle and Agric. Gazette, 1856, p. 729.

J
) Gardener's Chronicle and Agrie. Gazette, 1855, p. 730.

*) Metzger, Kohlarten, p. 51.

s
) Te doSwiadezenia Vilmorine przytacza wielu pisarzy. Doskonaty botanik Dectrisne

wyrazil w^tpliwoSi w skutek ujemnych wlasnych doSwiadczeh; wszelako rezultaty regaty-

wne nie sf> jeduoznaezne z pozytywnemi. Z drugiej strony CarHen. (Gardener'* Chronicle

1865, p. 1154) podal, te wysiat nasienie * dzikiej marchwi zdala od uprawnej ziemi; ot64,

w pierwszem jui pokoleniu korzenie tem si? riznity, zo byly wrzecionowate, dtuzsze,

mi?ksze i mniej wlokuiste nil u dzikiej roSliny. Otrzymat zt?d kilka odmian.

•) Loudon’s Encyclopaedia of Gardening, p. 835.
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tei dziwnq odmianq cbiriskq Raphanus caudatus (patrz Journal d’Agriculture
pratique, t. I, 1869, p. 159. jako teZ oddzielnq pracq „Origine des Plants Do-
mestiques", 1869). Raphanus raphanistrum i sativus by ly czqsto uwazane
.jako oddzielne gatuuki, a ze wzglqdu nardznice wowocach—jakooddzielne :o-
dzaje; lecz Prof. Hoffman (Bot. Zeitung, 1872, p.482) wykazaf niedawno, ie r6-

znice te, bez wzglqdu na to, jak sa dziwne, sq stopniowe, owoce zas R. can-
datiis zajmujq srodek. Hoduijqc R. raphanistrum przez szereg pokolen (ibid.

1873, p. 9). Prof. Hoffman otrzymal rosliny, wydajqce takie owoce, jak
R. sativus.

Groch (Pisam sativum). — Wiqkszosc botanikow uwaza groch ogrodowy
jako gatunkowo rdiny od polnego (P. arvense). Ten ostatni istnieie w potu-
dniowej Europie. Wszelako pierwotna forma rodowa grochu ogroaowego zo-
stala znaleziona przez jednego tylko zbieracza w Krymie *). Andrew Knight

,

jak mi donosi A. Fitch, skrzyZowat groch poluy ze zuana odmianq ogrodowq,
„pruskim grochem", a potomstwo byfo, zdaje siq, zupelnie ptodne. Dr. Ale-
feld *) zbadat niedawno caty rodzaj z wielkq starannosciq i doszedt do wnio-
sku. ze wszystkie formy naleiq do jednego gatunku. Jest to ciekawy, wspom-
niany wyzej fakt, iz wedlug Oswalda Heer s

)
groch znaleziony w mieszkaniach

na palach w Szwajcaryi z okresu kamienia i bronzu, nalezal do zaginionej od-
miany z nadzwyczaj malemi uasionami, spokrewnionei bardzo blizko z grochem
polnyra (P. arvense). Odmiany zwyczajnego grochu ogrodowego sa liczne

i rdZniq siq bardzo pomiqdzy soba. Dla porownania zasadzitem o tym samym
czasie czterdziesci jeden odmian francuzkich i angielskich; opisze wtyraje-
dnym wypadku szczegolowe rdinice pomiqdzy niewi. Odmiany roiniq siq bar-

dzo wysokosciq, a mianowicie od szesciu i dwunastu eali do osmiu stdp 4
),

spo-
sobem wzrostu oraz czasem dojrzewania. Niektdre odmiany rdzniq siq wyglq-
dem zewnqtrznym wtedy juZ nawet, gdy majq tylko dwa lub trzy cale wysoko-
sci. Jjodygi „pruskiego grochu" sa bardzo galqziste; wvsokie odmiany majq
wiqksze liscie niz kartowate, lecz nie w scistym stosunku do wysokosci icn.

» Hair’s Dwarf Monmouth" ma bardzo wielkie liscie, a „Pois nainhatif" podo-
bnie jak umiarkowanej wysokosci „blqkituy pruski" groch ma liscie, wielkosci
mniej wiqcej dwdch trzecich lisci najwyiszych odmian. W grochu „Danecroft“
listki sq drobne i nieco zaostrzone, u* „Queen of Dwarfs" nieco zaokrqglone,
a u „Queen of England" szerokie i wielkie. U tych trzech grocbdw nieznacz-
nym rdznicom w ksztalcie lisci towarzyszq male rdznice w ubarwieniu. W od-
mianie „Pois geant sans parchemin", majqcej kwiaty purpurowe, listki mtodych
pqddw majq czerwone brzegi; u wszystluch zas grochow z purpurowemi kwia-
tami stipulae sq czerwone.

U rozmaitych odmian jeden, dwa lub wiqcej kwiatdw skupione sq na
wspdlnej szypulce kwiatowej; a jest to rdZnica, uwazana n niektorych strqko-

watych, jako majqea znaczenie gatunkowe. U wszystkich odmian kwiaty, wy-
jqwszy barwq i wielkosc, sq bardzo podobne. Sq one po wiqkszej czqsci biale,

niekiedy purpurowe, lecz nawet w tej samej odmiauie barwa jest niestalq.

*) Alph. He Candolle ,
Gdogr. bot. p. 960. Bentham (Hort. Journ. vol. IX, 1865,

p. 141) s?dzi, ie groch ogrodowy i polny do tego samego naleiij gatunku; pod tym wzglf-

dem roini si? on od Targioni- Tozzetti.

*) Botan. Zeitung, 1860, p. 204.

*) Die Pflanzen d. Pfahlbauten, 1866, p. 23.

4
) Wedlug Godrona wysokoSci takiej doai?ga odmiana, zwana Kouncival. Tram.

Bort. Soc. 2 ser. vol I, 1835, p. 374; wzi^tem z pracy tej kilka faktow.
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W „Warner's Emperor", przedstawiaj^cej odmiany wysoka, kwiaty sa prawie
dwa razy wi^ksze niz u „Pois nain hatif", leez „Hair’s Dwarf Monmouth", po-
siadajaca wielkie Ii4cie, ma te4 wielkie kwiaty. Kielich u „Victoria Marrow"
jest auzy, a u ^Bishop’s Long Pod" listki kielichowe sa raczej wazkie. U 4a-

dnej innej odmiany me ma rd4nic w kwiatach.

Straki i nasiona, przedstawiajace u gatunkow naturalnych tak stale cechy,

rd4ni$ si§ bardzo pomi^dzy sob$ w uprawnyeh odmianach grochu. Tylko to

s% cz^sci cenione 1 w skutek tego uwzgl^dmane przy doborze. Groch cukro-
wy, lub Pois sans parchemin jest godny uwagi dla cienkich swych str$k<5w,

ktore za mlodu bywaj^ calkowicie gotowane i zjadane; a w tej to grupie,

przedstawiajfjcej wediug Oodrona jedenascie pododraian, straki ulegaj$ naj-

wi^kszej modyfikacyi. Tak, ^Lewis’s Negro-podded Pea" ma proste, plaskie

i ciemno purpurowe straki, ktorych skorupki nie s$ tak cienkie, jak i u innycb
form; straki innej znow odmiany sa nadzwyczajnie zakrzywione, straki „Pois-
gea:it“ sa zaostrzone na koncach, a w odmianie „a grands cosses" tak dobrze
widad ziarna po przez scianki str%ka, 4e ten ostatni, zwtaszcza gdy jest suchy,

na pierwszy rzut oka wcale nie wyglada jak str$k grochu.

U zwyczajnych odmian straki roznia si§ tez bardzo wielkosci% jako tez

ubarwieniem; tak, wysuszony „Woodford’s Green Marrow" jest jasno zielony,

zamiast bye blado brunatnym; w grochu purpurowo str^kowym barwg str^kdw
wskazuje sama nazwa odmiany; podobne rdznice spostrzegac si§ daja co do
giadkosci: tak np. straki „Danecroft“ s$ dziwme blyszcz^co gladkie, gdy tyrn-

czasem straki rNe plus ultra" s% szorstkie; dalej co do tego, ze bywaj$ one albo
piawie waleowate, lub szerokie i plaskie oraz zaostrzone nakoncu, jak u ^Thur-
ston Reliance" lub te4 silnie st^pione, jak u amerykahskiego grochu kartowa-
tego. W grochu Auvergne koniec str^ka zakrzywiony jest w gdrg; U odmiany
„Queen of the Dwarfs" i w grochu „Scimitar“ str§k jest prawie eliptyeznego
ksztaltu. Zatfjczam nieco dalej rysunki czterech najbardziej odmiennych form
strqkdw, jakie wydaly uprawiane przezemnie rosliny.

W ziarnach grochu znajdujemy wszystkie prawie odcienie barw, pomi$-
dzy prawie czysto bialq, brunatn^, z61t$ 1 silnie zielony; w odmianach grochu
cukrowego wystepuje jeszcze oprdez tego barwa ro4owa, ktdra przez jasno pur-
purow^ przechodzi w ciemnq barw§ czekoladow^. Barwy te s% albo jeano-
stajne lub tez tworza punkty, pr^zki lub rysunki przypominaj^ce meszek. Zale-

4^ one niekiedy od barwy liscieni, widzianych przez skork§, w innych zas ra-

zach od samych ostou zewnatrznych. W rozmaitych odmianach straki zawie-
raja wedtug Oordona od jedenastu, dwuuastu do czterech tylko albo pi$ciu

ziarn. Najwi^ksze z tych ostatnich sq, blizko dwa razy wigksze w sredmey od
najmniejszych. te zas nie zawsze wyst^puj^ u odmian najbardziej karlowatych.
Ziarna ro4nia si§ tez bardzo ksztattem; s$ giadkie i kuliste, podtu4ne, prawie
owalne w „Queen of Dwarfs", prawie szescienne i zmarszczone w wielu wi§k-
szyeh odmianach.

Co si§ tyezy wartosci rdznic pomi§dzy gtdwnemi odmianami, to nie mo-
4ua w$tpic, ze gdyby rosty dziko wielkie grochy cukrowe z purpurowemi
kwiatami, cienkierai, bloniastemi str^kami nadzwyczajnej formy i wieltosci, za-
wieraj^cemi ciemno purpurowe ziarna, obok „Queen of Dwarfs" z bialemi kwia-
tami, szaro zielonemi, okraglawemi lisemi, szablasto zakrzywionemi str^kami
z podlu4nemi, gladkiemi, blado ubarwionemi ziarnami, dojrzewaj%cemi w r64-

nych czasach. lub tez dziko obok olbrzymich odmian, jak „Champion ofEngland"
z bardzo wielltiemi liiidmi, z zaostrzonemi na koncach str^kami i wielkiemi, zie-

lonemi zmarszczonemi, prawie szesciennemi ziarnami—w takim razie wszystkie
trzy odmiany bylyby bezw%tpienia uwazane za rdzne gatunki.
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Andrew Knight zauwazyl *), ie odmiany grochu zaehowuja czystosc, po-

niewaz owady nie krzyzuj^ je. Co do faktu czystej kultury, to slysz§ od

Mr. Mastersa z Canterbury, ktory znany jest jako' hodowca rdinych nowych
gatunkow, ze pewne odmiany nie zmieniiy si§ przez dosyc dtugi czas,

np. „Knight.’s blue dwarf", ktora powstala 2
)

okolo r. 1820. Wi^ksza jeduak
cz§sc odrnian ma egzysteocyg dziwnie krotksj; tak Loudon 8

)
wspomina. ie ga-

tunki, ktdre w 1821 r. bardzo wysoko byty eenione, obecnie (w roku 1833) ni-

gdzie si§ nie znajduja; a porownywajac spisy z r. 1833 ze spisami z r. 1855

znajduj^, ze wszystkie prawie odmiany zmieniiy si§. Mr. Masters donosi mi,

ze przyroda gruntu stanowi przyczyn^, dla ktdrej pewne odmiany tracq, charak-

ter swdj. Jak to widzimy u innych roslin, pewne odmiany mogabydwczy-
stosci hodowane, gdy tymczasem iune nkazuj% stanowcze d^ienie "do zboczen:

tak, Mr. Masters znalazl dwa rdiniace si§ ksztaltem groehy, z kt6rych jeden

byl okragly, drugi sfatdowany, wewnatrz tego samego straka; lecz formy wy-
hodowane z ziaru pomarszczonych okazywaty zawsze silne dsjfcenie do produ-

kowania okr^glych ziarn. Z jednej rosliny innej odmiany Mr. Masters wycho-
wal cztery rdzne pododmiany, ktore produkowaly ziarna bl^kitne i okragle,

biale i okragle, bl^kitne i zmarszczoue, oraz biale" i zmarszezone; a jakkolwiek
kilka lat z rzgdu wysiewal oddzielnie te eztery odmiany, tern niemniej jednak

kaida odmiana produkowata wszystkie cztery, pomieszane z sob^l

Co si§ tyczy tego, ie odmiany nie krzyzujsj si§ w naturze, to przekonalem
si§, it groch rdzniacy si§ pod tym wzgl^dem od niektdrych innych strakowa-

tych, jest zupelnie plodny bez pomocy owaddw. Wszelako widzialem trzrnie-

le, ktdre wysysajsjc nektar, tak uaciskaly 16dkg korony i tak byly pylkiem
kwiatowym obsypaue, ze niewieleby brakowalo, aby nieco pylku padlo na zua-

mie nast^pnego, odwiedzanego kwiata. Dowiadywalera sie u wielu zuanyek
hodowedw nasion grochu i przekonalem sig, ie nieliczni tylko wysiewajaje
oddzielnie. Wi§kszos6 nie zachowuje iadnych prawidet ostroinosci, a pewnem
jest, jak sam znalazlem, ie czyste nasienie przynajraniej przez kilka pokolen moie
bye uchronione od skrzviowauia z rdinemi odmianami, nie rosn^cemi tui obok
nich 4

). W takich okolicznosciack Mr. Fitch hodowal, jak mi sam donosi, w cia-

gu dwudziestu lat pewnq, odmian§ w stanie czystym. Przez analogic z bobern.

sgdzitbym 6
), ie gdybyniekiedy, w dluiszyeh moie odst^pach czasu, wystypita

w malym stopuiu nieplodnose w skutek dlugotrwalego samozapladniania,

w takim razie Dlizko obok siebie rosnace odmiany krzyzowalyby si§; a w roz-

dziale jedeuastym przytocz§ dwa wypadki, gdzie rdine odmiany same si§ krzy-

zowaty i gdzie oczywiscie (w sposob, jaki pozniej zostanie wyjasniony) zia-

renka pylkowe jednej odmiany bezposredni wywieraty wptyw na nasioua innej.

Czy state wyst^powanie nowych odrnian zaleiy pocz^sci od takich oko-
lieznosciowych i przypadkowych krzyiowari. a ich wahajaca si§ egzystencya

od przeraian modv, alho dalej, czy odmiany, wyst§puj%ce p"o dlugotrwalem sa-

mozaptadnianiu s% oslabione i karlowaciej^, o tern wszystkiem dowiedzied si§

nie moglem. Wspomn§ wszelako, ze niektdre z odmiau Andrewa Knight, ktdre

wytrwaly dluiej nii wi^kszosc innych gatunkdw, zostaly otrzymane w koncu

») Philosoph Transactions, 1799, p. 196.

*) Gardener's Magazine, vol. I, 1826, p. 163.

>) Encyclopaedia of Gardening, p. 823.

*) Anderson podaje to samo w Bath Soc. Agric. Papers, vol. IV, p. 87.

5
) Szczegdly o doSwiadczeniach nad tym przedmiotem ogtosilem w Gardener's

Chronicle, 26 Oct. 1857.
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przesztego stulecia przez sztuczne skrzyzowauie. Niektdre z nich byly krzep-
kie, jak s^dzg, jeszcze w r. 1860; leez obeenie, tr, 1865, powiadajpewieu pi-

sarz, mowi$c o czterech gatunkach „Marrows“ Knighta“ raaj% one slawu$
historyg, lecz slawa ieb juz przeminela.

i u xu rv

Fig. 30. Str$ki i ziarna grochu. I. Queen of Dwarfs. II. AmerykaAski groch kartowaty.
III. Thurston's Reliance. IV. Tois gAant sans parchemin. a, (iroch Dan O'Rourke. b, Queen

of Dwarfs, c, Knight's Tall White Marrow, d, Lewis's Negro Pea.

Oo sig tyczy bobu {Faba vulgaris), niewiele tylko powiem. Ur. Alefeld
podal krotkie dyagnozy czterdziestu rdznych odrnian 2

). Kazdy, kto ogladal
zbidr, zostat zapewne uaerzony wielkarozuiaitoseia: foriny, grubusci, proporcyo-
nalnej dtugosci i szerokosci. barwy i "wielkosci. jakie przedstawiaja boby. Cdi
za rd£nica pomigdzy

?
windsorskim“ bobem i kouskiw. Podobnie jak w gro-

chu, tak i tu obeenie istniejacy b<5b poprzedzala podezas okresu brouzowego

>) Gardener's Chronicle, 1865, p. 387.

*) Bonplandia, X, 1862, p. 348.

Dziela Karola Darwina.—ZmiennoW /.wiereft i roSlin. T I. 35
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w Szwajcaryi swoista i zaginiona odmiana, ktora produkowata bardzo mate

nasiona l
). . ... .

Kartofel (Solarium tubersorum). Co do pochodzenia tej rosliny, me ma

wiele wqtpliwosci; albowiem uprawne odmiany rdznia si?, bardzo mato ogdlnym

swym wyglq.dem od dzikiego gatunku, ktdry moze bye w ojczyznie swej na

pierwszy rzut oka poznany a
). Odmiany hodowane w Anglii sq liezne; tak

np. Lawson 3
)
opisuje 175 odmian. Wysiatem osiemnascie odmian w sqsieduich

rz?dach; todygi ich 1 liscie niewiele si? tylko roznity, a w kilku wypadkach

pomi?dzy osobnikami tej sainej odmiany istniata taka sarna prawie ro4nica, jak

pomi?dzy rozmaitemi odmiauami. Kwiaty rdzniq si? pod wzgl?dem wielkosci

i barwy, od biatej do purpurowej, lecz pod 4adnym innvm wzgl?dem, wyjaw-

szy, iz w jednej odmianie listki kieliehowe sq nieco wydiuione. Opisano dzi-

wnq odmiany ktbra produkuje stale dwa gatunki kwiatow; jedne peine i jato-

we, drugie proste i ptodne 4
). Owoce czyli jagody rdzniq si? takie, lecz w sto-

pniu nieznaeznym 6
).

Lecz z drugiej strony bulwy przedstawiajq tak4e ro4mce. Fakt ten zga-

dza si? z zasadq. iz cenne'i przy doborze uwzgl?duiaue cz?sci wszystkich upra-

wnych produktdw przedstawiajq najwi?ksze modyfikacye. Rdzniq si? znaeznie

wielkosciq, ksztaitem, bywaja kuliste, owalne, gtadkie, nerkowate lub waleo-

wate. Opisano pewnq odmian? 9
) peruwiaiiskq zupetnie prawie prostq, conaj-

mniej szese cali dtuga, nie grubsza jednak niz palec m?zki. Oczka czyli pqczki

rozniq si? ksztattem, "potoieniem 1 barwq. Sposdb, w jaki bulwy ufoione sa

11 a tak zw. korzeniach, bywa rozmaity; tak np. u kartofli ogdrkowych tworzq

one piramid?, z naddt zakrzywionym wierzcholkiem, u innej znow odmiany za-

grzeDuja si? gt?boko pod ziemi?. Rozmaity tez bywa gladkosc i barwa

bulw; sq one z zewnqtrz biale, 4otte, lub prawie czarne. Roiny te4 majq srnak

i kousystency?; bywaiq mi?siste lub mqczne. Rdinym bywa wreszeie czas ich

dojrzewania oraz zdolnosc, by mogty bye dtugo przechowywaue.

Jak to ma miejsce z wielu innemi roslinami, ktdre przez dfugi czas moga

byd rozmuaiane przez pqczki, bulwy, szczepy i t. p.. przez co osobnik podlega

dfugo najrozmaitszym warunkom, tak te4 i kartofel przedstawia liezne niezna-

czne rdinice. Niekldre odmiany, nawet przez bulwy rozmnaSane, wcale nie sq

stale, jak to zobaezymy w rozdziale 0 zmiennosci pqkow. Dr. Anderson 7
)

otrzymat nasieuie irlandzkiego purpurowego kartofla, rosnqcego zdaleka od in-

nych odmian, tak 4e przynajmniej w tern pokoleniu nie rndgt on bye skrzyio-

wanym; a jednak liezne osobniki' ulegty zboczeniom pod kaidym prawie wzgl?-

dem, „tak 4e nie byto prawie dwdeh roslin jednako'wych". Niektdre z roslin

w cz?sciach nadziemnycli bardzo podobne do siebie, produkowaly nader nie-

podobne bulwy, a niektdre bulwy, ktdre z zewnqtrz prawie si? nie rdinity, przy

gotowaniu przedstawiaty rdfcnice. Nawet w tym wypadku nadzwyczajnej

>) O. Heer, Die Fflanzen der Pfahlbauten, 1866, p. 22.

*) Darwin, Journ. of Researches, 1845, p. 286.

3
) Synopsis of the vegetable products of Scotland, cytowane w Wilsona British

Farning, p. S17.

4
) G. Mackenzie w Gardener's Chronicle, 1845, p. 790.

s
)

Putsche und Vertuch,
Versnch einer Monographie der Kartoffeln, 1819, p. 9, 16.

F. tei Anderson ,
Reactions in Agriculture, vol. IV, p. 326.

6
) Gardener's Chronicle, 1862, p. 1052.

i) Bath Society Agricult. Papers, vol. V, p. 127, oraz Reactions in Agriculture,

vol. V, p. 86.
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zmiennosci forma rodowa wywierata dosyc znaczny wptyw na potomstwo; albo-

wiern wieksza ezesc osobnikdw byia do pewnego stopma podobn% do macie-

rzystego kartofla irlandzkiego. Kartofle nerkowate nalezy zaliczyc do odrnian

naibardziej uprawnych i sztucznych; a jednak cechy ich mozna cz^sto za po-

srednictwem nasienia przekazywac potomstwu. Pewien wielki autorytet,

Mr. Rivers A
) podaje, be „osobniki nerkowatego kartofla o liseiach jesionowych

sa wciafc do rodzicdw swoich bardzo podobne. Osobniki „Fluke-Kidney sa

ieszeze dziwniejsze z powodu podobienstwa do formy rodowej; albowiein po

starannera zbadaniu w cisjgu dwoch lat wielkiej ich ilosci, me bytem jednak

w stanie zauwazyc najmniejszej rofcnicy ani w dojrzewamu, am produkcyjnosci,

ani tez w wielkosci i ksztatcie bulw“.

*) Gardener's Chronicle, 1863, p. 643.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



ROZDZlAt X.

Rosliny (ciyg dalszy): Owoce.- Drzewa ozdobne.- Kwiaty.

Owoce: Winograd.— Rbiniee pod wzgl?dem dziwnych i nieznacznych wfa&ciwoici. —
Morwa.—Grupa pomaraiiczy. — Szczegolne rezultaty krzyiowania. — Brzoskwinie i nektary-

ny.—ZmienuoW p$k6w.—ZmiennoM analogiozna.— Stosnnek do migdala.—Morele—Sliwki.—
ZmiennoM ich jijder.—Wisnie. — Swoiste odmiany tychie.—Jabtka.—Gruszki.— Poziomka.—
Zlanie si? pierwotnych form.— Agrest. — Ci$gte powi?kszanie si? owocu.- Odmiany jego.—
Orzech wloski. — Orzech le4ny.— UoSliny dyniowate.— Dziwne odmiany tychie

Drzewa ozdobne.— ZmiennoSd ich co do stopnia i gatunku.—Jesion.— Sosna azkocka.—
G16g pospolity.

Kwiaty.— Wielorakie pochodzenie licznych gatunkow.—Zboczenia w cechach konsty-

tucyonalnych.—Spos6b zmiennoSci.— Rbie. — Kilka gatunkow uprawnych.— Bratki.—Georgi-
nie.—Hyacynty, hhtorya i zmieuuosi tychie.

Winograd (Vitis viniferas). — Wiokszosc autorow uwaza wszystkie nasze

gatunki winogradu jako potomkdw jednego gatunku, ktdry rosnie obecnie dzi-

ko w Azyi Zac-hodniej, ktdry podczas okresu bronzowego rdst dziko we WJo-
szech *) i ktdry niedawno znaleziony zostat w stanie kopalnym we Francyi a

)

pohiduiowej w pokladzie tufu. Wszelako niektdrzy rnajy pewne wytpliwosci

co do pochodzenia naszych odmian uprawnyeh od jednej formy, przewainie

dlatego, v). pewna ilosc napdMzikich form znaleziony zostata w Europie potu-

dniowej, a zwJaszcza, jak opisujc Clemente a
),
w lasach Iliszpanii.

Poniewaz zas winograd obficie obradza si^ w Europie Potudniowej i licz-

ne gldwniejszc gatunki jego przenoszy na potomstwo cechy swe za posrednic-

twem uasiou 4
), gdy tyraczaseui iune sy bardzo zmienne, mogio si§ zdarzyc, ii

w krajacb, gdzie roslina ta od najdawniejszych czasdw jest uprawiany, wysty-

') Ileer, Die Pflanzen der Pfahlbauten. 1866, p. 28.

*) A. de Candolle
,

G4ogr. bot. p. 872. A. Targioni-Tozzetti w Journ. Hort. Soc.

vol. IX, p. 133. Co do skamienialego wina, znalezionego przez O'. Planthona p. Nat. Hist.

Review 1866, April, p. 224.

s
) Oodron, de l’Espece T. II, p. 100.

*) 0 doiwiadczeniach Viberta p. Alex. Jordan w Mem. de 1‘Acad. de Lyon, T. II,

1862, p. 108.
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pity liezne i rozraaite formy, ktdre z kultury si? wyswobodzity. Ze krzew win-

ny, rozmnazany zn posrednictwem nasion, jest bardzo zmienny, mozemy to wno-

sic ze znaeznie powi?kszonej liczby odmian od bardzo dawnych czasow histo-

rycznych. Corocznie prawie produkowane bywaj% nowe odmiany oranzeryjne;

tak np. J
) w Anglii otrzymano niedawno z czerwonego winogrona odmian? zto-

cista bez poraocy doboru. Van Morn *) wyhodowat pewn% ilosc odmian z na-

sienia winogradu, odosobnionego zupetnie od wszystkich innych, tak ze przy-

najmniej w tern pokoleniu nie mogto nast^pic skrzyzowanie. Osobniki przed-

stawiaty „les analogues de toutes les sortes" i roznily si? pod kazdyw prawie

wzgl?dem, tak w owocu jak i lisciu.

Odmiany uprawne s$ nader liezne. Hrabia Odart pewiada, ze nie prze-

czy temu, ib na ziemi istnieje 700 lub 800, a nawet bye moze tysi^c odmian,

lecz zaledwie trzecia cz?sc tych odmian ma jakab^dz wartosc. W katalogu

owocdw, uprawianych w r. 1842 w Horticular Gardens w Londynie, wyliezono

99 odmian. Gdzie tylko uprawianem jest wino, wszedzie wyst?puj$ liezne od-

miany: Fallas opisuje dwadziescia cztery odmiany w Krymie, Burnes wspomi-

na dziesi?<5 w Kabulu. Klasyfikacya odmian stanowita dla pisarzy wielki

zawsze ktopot, a hrabia Odart trzyma si? ukfadu geografieznego. Nie dotkn?

jednak przedmiotu tego, ani tez wyliczad nie b?d? licznych i nieznacznych r<5z-

nic pomi?dzy odraianami. Przytocz? tylko kilka interesuj^cyeh, nieznacznych

wtasciwosci, na zasadzie bardzo cennego dzieta Odarta *), aby wykazac roino-

rodnij zmiennoSd tej rosliny. Simon podzielit gatunki win na dwie gt6-

wne grupy: na formy z puszystemi lisemi i z gtadkiemi. Przyznaje wszakie,

ze w pewnej odmianie, a mianowicie „Rebazo“ liseie bywaj§ albo gladkie, albo

puszyste, a Odart (p. 70) powiada, be w kilku odmianach tylko nerwy lisciowe,

w innyeh zndw tylko mtode listki sq. puszyste, stare zas gladkie. Odmiana

„Pedro-Ximenes“ (Odart, p. 397) przedstawia wtasciwosd, ktora wyrdznia j^

na pierwsze wejrzenie posrdd wielu innych odmian, a mianowicie, gdy owoc

jest prawie dojrzaly, nerwy lisciowe lub tez cate powierzchnie sa iotte. Od-

miana „Barbeia d’Asti“ wyrdinia si? wielu cechami (p. 426), apomi?dzy innemi

tern, be „niektore liseie, a zawsze najnizsze na gat?ziach, staj§ si? nagle ciem-

noczerwonemi". Niektorzy autorowie opierali podziat na gtdwne grupy na

tern, czy jagody s$ kuliste, czy tez wydtuzone. Odart przyznaje znaezenie

cechy tej; wszelako istnieje odmiana „Maccabeo“ (p. 71), produkuj^ca cz?sto

ua tym samym gronie mate kuliste i wielkie, wydtuione jagody. Niektdre

winogrona, tak zw. „Nebbiolo“ (p. 429), przedstawiajq pewnsj stat§ cech?, po

ktdrej tatwo je poznac, a mianowicie „luzne przyleganie ka£dej cz?sci mi?-

kiszu, otaczaj%cego nasienie, do reszty jagody, gdy takowa przeci^c wpoprzek".

Istnieje wzmianka (p. 228) o odmianie renskiej, ktdra lubi grunt suchy; owoc

>) Hardener's Chronicle 1864, p. 488.

*) Arbres Frnitiers, 1836, T. II, p. 290.

•) Odart, Ampdlographie univeraelle, 1849.
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dobrze dojrzewa, lecz gdy w chwili dojrzewania spada wiele deszczu, jagody

tatwo gnija. Z drugiej strony owoe odmiany szwajcarskiej (p. 243) cenionym

bywa wtasnie dlatego, ze moze zniesc dtugo wilgoc. Ta ostatnia odmiana roz-

rasta si? pozn$ wiosn%, owoce jej szybko jednak dojrzewaja; iune odmiany

(p. 362) ten maj% btad, ie stonce wiosenne zanadto je pobudza, przez co cierpia

od mrozow. Odmiana styryjska (p. 254) ma kruche szyputki, przez co wiatr

zrywa czesto grona owoeowe; podobno odmiana ta szczegolniej przyci^ga do

siebie osy i pszczoiy. Inne odmiany maja wytrzvmate szyputki, opieraj%ce si?

wiatrowi. Mogtbym jeszcze przytoczyd liczne inne cechy zmienne; powyzsze

atoii fakta wystarczajg, juz do wykazania, w jak wielu szczegdtach budowy

i konstytucyi winograd jest zmienny. Podczas choroby winnej we Francyi

pewne cate grupy odmian *) cierpiaty daleko wi?cej niz inne. Tak, grupa

„CbaselIas“, tak bogata w odmiany, nie przedstawiata ani jednego szcz?sliwego

wyj^tku. Pewne inne grupy cierpiaty znaeznie mniej, tak np. prawdziwe stare

wino burgundzkie byto stosunkowo wolne od choroby, podobnie tez opierat

si? tej ostatniej „Carminat“. Amerykanskie krzewy winne, ktore nalei% do

odraiennego gatunku, byty we Francyi catkiem wolne od choroby; widzimy

ztqd, ie te odmiany europejskie, ktdre najlepiej opieraty si? chorobie, musiaty

osiagn^d w nieznacznym stopniu te same cechy konstytucyonalne, co gatunek

amerykanski.

Morwa biala (Moms alba).—Wspominam roslin? t?, poniewaz pod pewne-

mi wzgl?dami ulegta zboczeniom, a mianowicie pod wzgl?dem budowy lisci

i wtaseiwosci pozwalajacych jedwabnikowi uiywac lisci tych jako pokarmu;

liscie zmienity si? tu w sposdb, jakiego u innych roslin nie zauwazono. Po-

chodzi to jednak poprostu zt$d, ie takie zboczenia, dostrzegane u rnorwy,

uwzgl?dniano w hodowli, tak ie ustality si? one mniej lub wi?cej. Quatre-

fages *) opisuje w krdtkosci szesd odmian, rosnacych w pewuej doliuie we Fran-

cyi; z tych „Amourouso“ produkuje doskonate liscie, lecz obecnie hodowl? tej

odmiany zarzucaj^juz, poniewai wraz z liscmi produkuje ona bardzo liczne

owoce; „Antofino“ produkuje gt?boko wycinane, jaknajdelikatniejsze liscie, lecz

w niewielkiej ilosci; odmiaua „Claro“ bardzo jest poszukiwanq, poniewafc liscie

jej tatwo zbierac; wreszcie „Roso“ produkuje silne liscie w wielkiej ilosci, lecz

z tego wzgl?du niewygodne, ie s% dobre dla robakow dopiero po czwartem

wyliuieniu. Panowie Jacquement - Bounefont z Lyonu zauwazyli wszakie

w swoim katalogu (1862), ie pod nazwa „Roso“ miesza si? z sob% dwie pod-

odmiany; jedna ma liscie, dla g^sienic za grube, druga jest cenn$ dlatego, ie

liscie tatwo zbierac z gat?zi bez obawy uszkodzenia kory.

W Indyach powstaty takfce liczne odmiany morwowego drzewa. Liczni

botanicy uwazajg, form? indyjsk^ za okreslony gatunek, lecz jak zauwazyt

') Bouchardt w Comptes Rendus, 1 grudnia 1851, przytoczone w Gardeners Chro-

nicle, 1852, p. 435.

*) Etudes sur les Maladies actuelles du Ver 4 Soie. 1859, p. 321.
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Boyle >) „tyle odmian powstato przez kultur§, ze trudno orzec, czy nalezffc one

wszystkie do jednego gatunku". one, dodaje on, prawie tak liezne, jak

odmiany jedwabnika.

Grupa pomaranczy.—Natrafiamy tu na wielkie zamieszanie co do gatun-

kowych rdznic oraz pochodzenia rozmaitych gatunkdw. Gallesio *), ktdry

prawie cate swe zycie poswi^cit temu przedmiotowi, twierdzi, ie istniej^ czte-

ry gatunki, a inianowicie: stodkie i gorzkie pomarancze, limony i cytryny,

z ktdrych to gatunkdw kazdy dat poczsjtek grupom odmian, forinom potwor-

nym, oraz przypuszczalnym mieszancom. Pewien wielki autorytet (
Bentham,

wiadomose podana przez A. Targioni-Tozzetti w Jouru. of Hort. Soc. v. IX,

p. 133), s%dzi, ie te eztery przypuszczalne gatunki s% wszystkie tylko odmia-

nami dzikiej Citrus medica, te zas cykata (Citrus decumana), nieznaua w sta-

nie dzikim, przedstawia odmienny gatunek; inny znow pisarz „takze wielka po-

waga w tych rzeczach', a inianowicie Dr. Buchanan Hamilton w^tpi co do

tej ostatn'iej kwestyi. Z drugiej zas strony Alph. de Candolle ») (a nieina, zda-

je si§, s^dziego kompetentniejszego) podaje, jak s^dzi, dostateczne dowody, iz

pomarancze, (watpi on, czy gatunki gorzkie i stodkie s$ specyficznie rozne),

limony i cytryny znalezione zostaty w stanie dzikim i ie s% przeto odmiennemi

gatunkami. Wspomina on dwie inne formy, uprawiane w Japonii i na Jawie,

ktore uwaza za gatunki niew^tpliwe. 0 cykacie wyrafca sig w sposdb jeszcze

bardziej wqtpliwy; jest ona bardzo zmienna i nie zostata znaleziona w stanie

dzikim; wreszcie uwaza on niektdre formy, jak jabtka adainowe oraz bergamotty,

jako prawdopodobne mieszance.

Przytoczytem w krdtkosci zdania te, aby wykazad tym, ktdrzy nigdy nie

zwracali uwagi na podobne kwestye, jak w^tpliwemi s$ one. Dla celdw moich

bytoby wi§c zbytecznem podac szkic uderzaj^cych roznic pomi^dzy rozmaitemi

formami. Oprdcz wiecznej trudnosci okreslenia, czy formy dzikie s^ rzeczywi-

stemi pierwotnemi formami, czy tet swobodnie posianeini, liezne formy, uwaza-

ne za odmiany, przeuosz^ cechy swoje przez nasiona na potomstwo w zupetnie

prawie czystym stanie. Stodkie i gorzkie pomarancze nie rdini^ si§ pomi^dzy

sobij pod zaduyin wa&niejszym wzgl§dem, wyj^wszy smak owocdw; Gallesio 4
)

zaznaeza wszakie wyraznie, ie oba gatunki moina z pewnosci% wyhodowac

z nasion.

Zgodnie z prostem swem prawidtem klasyfikuje je jako oddzielne gatunki,

podobnie jak to czyui ze stodkiemi i gorzkiemi migdatami, brzoskwiniami, nek-

tarynami i t. d. Przypuszcza on atoli, ie ananas o mi^kkiej skorupie produ-

i) Productive Resources of India, p. 130.

*) Traitd du Citrus, 1811. Teoria della Riproduzione vegetale, 1816. Przytaczam

przewatnie na zasadzie tego ostatniego dzieta. Gallesio w 1839 ogtosit in folio .Gli Agru-

mi dei Giard Bot. di Frienze", gdzie podany jest przypuszczalny szemat pokrewieftstwa

wszystkich form.

*) Gdogr. bot. p. 863.

«) Teoria della Riprod
,
p. 62—67.
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kuje nietylko migkoskorupowe, lecz i niektdre twardoskorapowe osobniki, tak

ze uieznacznie powiekszona zdolnosd odziedziczania na zasadzie prawidta

tego podniostaby ananas migkoskorupowy do godnosci pierwotnego ga-

tunku. Btgdnem jest zapewne objawione przez Macfaydena l
) pozytywne

twierdzenie, iz j^dra stodkich pomaranczy na Jamajce zaleznie od natury grun-

tu, w ktorym bywaj$ sadzone, produkuj% albo stodkie albo tez gorzkie porna-

rancze; albowiem A. de Candolle donosi mi, ze od czasu ogtoszenia wielkiego

swego dzieta, otrzymat wiadomosci z Guiany, Antylldw i wyspy Maurycego,
\i. w krajach tych stodkie pomarancze zachowuj% w czystosci ceehy swoje.

Gailesio znalazt, ze pomarancza o lisciach wierzbowych oraz mala chiriska wy-
daty zndw swoiste swe liscie i owoce. Potomstwo nie byto wszakie tak een-

ne, jak rodzice. Z drugiej zas strony pomarancza o czerwonem migsie nie re-

produkuje sig. Gailesio zauwaiyt dalej, ze nasiona kilku innych odmian swoi-

stych produkowaty drzewa o swoistym wygl^dzie, lecz poczgsci podobne byty

do formy rodowej. Przytoczg inny jeszcze wypadek. Pomaraucza o lisciach

mirtowych uwa£ana jest przez wszystkie powagi za odmiang, lecz ze wzglgdu

na wygl^d ogdlny bardzo sig wyrdinia; w pomaranczarni ojca mego nie wydata

ona w ci^gu bardzo wielu lat ani jednego nasienia, wreszcie wyprodukowala
jedno, a drzewo z niego wyhodowane, byto identyczne z form% rodzicielsk$.

Inna, powainiejsza trudnosc przy okreslaniu rangi r64nych form polega

na tem, te wedtug Gailesio *) krzy4uj$ sig one obficie bez sztucznej pomoey.
Tak, podaje on jako pewnik, ze nasiona drzew limonowvch (C. lemonum), kt6 -

re rosty pomieszane z cytrynowemi (C. medica), uwazanemi zwykle jako od-

mienny gatunek, wydaty stopniowany szereg odmian pomigdzy obydwiema temi

formami. Dalej, z nasienia stodkiej pomaranczy, ktdra rosta ggsto obok drzew

limonowych i cytrynowycb, wyprodukowano jabtko adamowe. Fakta takie

uiewiele nam atoli pomagaj% do okreslenia, czy nalezy uwa2ac formy te jako

gatunki, lab odmiany; wiadomo bowiem obecnie, te niewqtpliwe gatunki dzie-

wanny, pierwiosnka, wierzby i t. d., czgsto krzy2uj$ sig w stanie naturalnym.

Gdyby atoli mo£na byto dowiesc, ze rosliny z grupy pomaraiicz, wyhodowane
z takich krzyiowai, bytyby same w czgsci chociazby bezptodne, to stanowitoby

to silny argument na korzysc stanowiska ich jako gatunkdw. Gailesio twier-

dzi, te to ma miejsce. Lecz nie odrdznia on jatowosci, wywotanej przez hy-

brydyzm od jatowosci przez wptyw kultury; odejmuje ou wszakze wszelkiego

prawie znaczenia powyzszemu twierdzeniu swemu przez iune s
),

a mianowicie,

te gdy kwiaty pomaranczy pospolitej zaptadniat pytkiem niewijtpliwych od-

mian pomaraiicz, tworzyty sig monstrualne owoce „mato migsiste i bez iadnych

nasion lub tez z niedoskonatemi nasionami u
.

*) Hooker, Bot. Misc. vol. I, p. 302. Vol. II, p. 111.

*) Teoria della Biprodueione, p. 58.

•) Teoria della Riproduiione, p. 69.
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W tej grupie roslin napotykamy dwa przyklady bardzo dziwnych faktdw

fizyologicznych: Gallesio zaplodnit pomarahcz? pytkiemlimony, a owoc drze-

wa miat wyniosly pasek na skorupce, jak u liraony, podobny smak i barw?,

lecz mi?so byto jak u pomaranczy i zawierato niedoskonale tylko nasienie.

Mo4liwos<5, aby pytek pewnej odmiany lub gatunku bezposrednio dotknql owocu

innej odmiany albo gatunku, stanowi przedmiot, ktdry szczegdlowo rozbior?

w nastijpnym rozdziale.

Inny dziwny fakt polega na tem, ze dwa przypuszczalne mieszahce (na-

tura ich hybridowa nie byla bowiem pewnfj) pomaranczy 2
), limony lub cytryny

wydaty na tem samem drzewie liscie, kwiaty i owoce obu czystych form ro-

dzicielskich, jako te4 takowe natury mieszanej lub krzyzowanej. Psjczek wzi?-

ty z jakiejbq.dz gat?zi i zaszczepiony na innem drzewie produkuje albojeden

z czystych gatunkdw albo tez przedziwne drzewo, wydajace wszystkie trzy for-

my. Czy slodka limona, ktdra w r64nych cz?sciacb tego samego owocu za-

wiera miij4sz *) rdznego smaku, stanowi przypadek analogiczny, o tem nie mog?

s^dzic; lecz do przedmiotu tego powroc? jeszcze.

Zakoncz? krdtkq, wiadomoscifj o szczegdlnej wlasciwosci zwyczajnej po-

maranczy, wedlug A. Rissio *). „ Citrus aurantium frudu variabili
u produku-

je na mlodych p?dach okr^glo owalne liscie, 46tto nakrapiane, siedz^ce na

wielkich, sercowatych, skrzydlatych ogonkacb. Gdy liscie te spadajij, za-

st?puja je dlu4sze i w?4sze liscie, siedzace na ogonkacb bez skrzydel. Gdy

owoc jest mlody, posiada ksztalt gruszkowaty, jest zolty, podtuznie pra4-

kowany i slodki, gdy zas dojrzewa, staje si? kulistym, czerwono 4<51tym

i gorzkim.

Brzoskwinia i nektaryna czyli migdal perski. (Amygdalus persica). —
Najlepsi autorowie zgadzajij si? z soba prawie jednoglosnie, 4e brzoskwinia

nie zostala nigdy znaleziona w stanie dzikim. Zostala ona na krdtki czas przed

pocz^tkiem ery chrzescianskiej wprowadzona z Persyi do Europy, a w czasie

tym istnialo malo odmian. W skutek faktu, i4 brzoskwinia nie rozsiedlila

si? niegdys z Persyi i 4e nie ma czystej sanskryckiej lub hcbrajskiej

nazwy, Alph. de Candolle 6
)
przypuszcza, ze nie jest ona pierwotnym mieszkan-

cem Azyi Zachodniej, lecz 4e pochodzi z Chin z Terra incognita. S%dz? wsze-

lako, te przypuszczenie, jakoby brzoskwinia byla zmodyfikowanym migdalem,

ktdry osi%gn%l obecny swdj charakter w stosunkowo pdznym czasie, wyjasnito-

by owe fakta. Albowiem ta4 sama zasada tlomaczytaby, dlaczego nektaryna, po-

tomek brzoskwini, ma malo nazw lcrajowych i znausj byla w Europie w czasie

jeszcze pdzniejszym.

») Gallesio w yrz. m.; p. 67.

!
) Gallesio w pr*. m.; p. 75, 76.

•) Gardener's Chronicle, 1841, p. 613.

*) Annales du Museum, T. XX, p. 188.

*) Googr. botaniciue, p. 882.

Deieta Xarola Darwina.—Zmiennoii zwierzgt i roilin. T. L
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Poniewaz Andrew Knight *) znalazt, ze drzewo wyhodowane z nasienia,

pochodz^cego ze stodkiego migdata, ktdry zaptodniono pytkiem brzoskwini,

wydato owoce, zupehiie podobne do owocow brzoskwini, s%dzit, ie brzoskwi-

uia jest zmodyfikowanym migdatem, a pogl^d ten dzielity z nim rozmaite po

wagi *). Brzoskwiuia pierwszorz^dna, ktdra jest prawie kulista, utworzona

z raiekkiego stodkiego miaiszu, otaczaj^cego tward^, silnie brdzdowan^ i lekko

przyptaszezon% pestk§, rozni si§ z pewnoscia od migdata, o migkszej, mniej

brdzdowanej, silnie przyptaszczonej i wydtuzonej pestce, otoczonej g^stym zie-

lonawym poktadem gorzkiego mi^zszu. Mr. Bentham 3
) zwrocit szezeg61na uwa-

gc ua okolicznosd, ii pestka migdatu jestznacznie wi^cej plaska niz u brzoskwi-

ni; lecz u rozmaitych odmian migdatu pestka rdzni sig znacznie stopniem przy-

ptaszczenia, wielkosci§, ksztattem, sit% oraz gt§bokosci% brdzd.

Na pestkaeh brzoskwin widac takze, ze stopien sptaszczenia i wydtuienia

sie, tak ze pestka ckiuskiej brzoskwini miodowej jest znacznie dtui-

sza i bardziej sciesniona nii w migdale ze Smyrny. Na rozmaite odmiany,

t^czqce z sob% migdaty i brzoskwinie, zwrocitem uwag§ Mr. Riversa w Saw-

bridgeworth, ktdry wielk^ posiada wpraw§ w hodowli drzew owoeowych.

We Francyi istnieje odmiana, zwana brzoskwinio - migdat. Mr. Rivers

uprawiat ja dawniej, a w katalogu francuzkim jest ona bardzo stusznie opisanq

jako owalna i obrzmiata, z wygl^dem brzoskwini, z tward% pestk%. okryt% mi§-

sistsj. powtok%, ktdra niekiedy jest jadalna

4

).

Interesuj^ca wiadomosc podat niedawno w Revue horticole Mr. Luizet *),

a mianowicie, ze brzoskwiniowy migdat, zaszczepiony na brzoskwini, w eiqgu

roku 1863 i 1864 wydawat tylko migdaty, Jeez w r. 1865 wyprodukowat szesd

brzoskwin, 'Aadnego zas migdata. Mr. Carribre
,
opisujfjcy ten fakt, przytacza

jeszcze wypadek petnego, kwitn^cego migdata, ktdry przez kilka lat z rz^du

produkowat migdaty, lecz nagle przez dwa lata wydawat kuliste, migsiste brzo-

skwiniowe owoce, a w r. 1865 znowu powrocit do dawniejszego swego stanu

i wydat wielkie migdaty.

Styszatem dalej od Mr. Riversa, be petna, kwitn^ca brzoskwinia chinska

>) Transact, of Eortic. Soc. vol. Ill, p. 1, oraz vol. IV, p. 869, uwaga do p. 870.

Podany tu jest kolorowy rysunek tego mieszaftca.

*) Gardener's Chronicle, 1856, p. 532. Anonim (moina przypuszczad, ie to jest

Dr. Lindley) zwraca uwag$ na znpclny szereg, jaki moina utworzyd pomigdzy migdatem

i brzoskwiniami. Inny nie maty autorytet, Mrs. Rivers
,

kt6ra ma tak wielkie do&wiad-

czenie, ssjdzi (Gardener's Chronicle, 1863, p 27), ie brzoskwinie pozostawione naturze,

przeobrazityby gig z czasem w grnbo mifsiste migdaty.

*) Journal of Hortic. Soc. vol. IX, p. 168.

4
) Czy to jest ta sama odmiana, co niedawno przez Mr. Carrilra wspomniana

(Gard. Chron.. 1865, p. 1164) i przezwana Persica intermedia, nie wiem; odmiana ta zsj-

muje podobno trodek pod wzglfdem wszystkich ce h swoich pomigdzy migdatem i brzo-

skwini)!', produkuje w kolejnych latach bardzo odmienne formy owoedw.
6
)

Przyt. w Garden. Chronicle, 1866, p. 800.
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podobna byta do migdata pod wzgl?dem sposobu wzrostu i kwitnienia; owoc

jest bardzo wydtuiony i sptaszczony, mi?so to gorzkie, to stodkie, lecz nie

jadalne; jest ono podobno w Chinach lepszego smaku.

Od tego stadyum maty krok prowadzi nas do takich mniejszych gatun-

kow brzoskwin, jakie niekiedy bywajfj z nasion otrzymywane. Tak np. Mr. Ri-

vers zasiat pewnij ilosc pestek brzoskwiniowych, sprowadzonych ze Stanow

Zjednoczonvch, a zebranych do rozmna2ania; otbi niektdre z otrzymanych przez

niego drzew produkowaty brzoskwinie, ktdre zdawaly si? bye bardzo podobne

z wygl^du do migdatow; byty one mate oraz twarde, a dopiero bardzo p6zn%

jesienia misjfcsz stat si? mi?kim. Van Mons ') przytacza takze, ze pewnego

razu z pestki brzoskwiniowej otrzymat brzoskwini?, ktora miata wyglspi dzi-

kiego drzewa i wydawata owoce, zupetnie podobne do owocdw migdata. Od

mniejszych gatunkdw brzoskwin, takich, jak powyiej opisane, mozemy przez

stopniowe przejscia, przez klingstouy gorszyeh gatunkow, dojsd do naszyeh

najlepszych gatunkow. Sijdzfjc z tej gradacyi, s%dz%c z wyzej wspomnianych

wypadkdw nagtej przemiany oraz z faktu, ze brzoskwinia nie zostata znaleziona

w dzikim stanie, wydaje mi si? najprawdopodobniejszym pogl^d, iz brzoskwi-

nia jest uszlachetnionym i w zadziwiaj^cy sposdb zmienionym potomkiem

migdata.

Jeden fakt atoli sprzeciwia si? terau wynikowi. Jakis .mieszaniec, wyho-

dowany przez Rnighta ze stodkiego migdata przy posrednictwie pytku brzo-

skwiniowego, wydat kwiaty z mat$ ilosci^ pytku lub wcale bez pytku, lecz

wydat takze owoce, b?d$c zapfodnionyra oczywiscie przez poblizkfj jakas

nektaryn?. Inny mieszaniec, pochodz^cy ze stodkiego migdata, zaplodnionego

pytkiem nektaryny, produkowat podezas pierwszyeh trzech lat niepetne kwia-

ty, pozuiej zas petue z wielk% obfitosci% pytku. Jesli ten maty stopieii ptodno-

sci nie da si? wyjasnid przez mlodosc drzew (co stanowi cz?sto przyezyn? ma-

tej ptodnosci) lub tei przez potworny stan kwiat6w, albo przez waruuki, na

jakie drzewa bywaja wystawione, w takim razie oba te wypadki stanowityby

silny argument przeciw pogl^dowi, iz brzoskwinia pochodzi od migdata.

Czy jednak brzoskwinia pochodzi od migdata, czy tei nie, to w kafcdym

razie wydata ona nektaryny czyli gtadkie brzoskwinie, jak je nazywaj% fran-

cuzi. Wi?kszos<$ odmian tak brzoskwini, jako tez nektaryny rozmnaza si? przez

nasiona. OaUesio 2
)

powiada, £e potwierdzit fakt ten ze wzglodu na osiem

ras brzoskwini. Mr. Rivers 3
)
przytoczyl liezne uderzajace przyktady z wta-

snego doswiadezenia, a godnym zaznaezenia jest fakt, i£ w Ameryce Potnocnej

stale wyehowuje si? dobre brzoskwinie z nasion. Liezne z pudodmiau arnery-

kanskich pozostaj% wierne swemu gatunkowi, lub tei prawie wierne; jak

np. brzoskwinia biatolistna, niektore z zdtto owocowych brzoskwin „freesto-

n6w“, krwiste „klingstony“, „heath“ i nlimono-klingstony“. Z drugiej atoli

strony dowiedziano si? takie, ze brzoskwinia-klingston wydata brzoskwini?

i) Przytoczony w Journ de la Soc. Imp. d‘Horticultares 1855, p. 238.

*) Teoria della Kiproduzione vegetale, 1816, p. 86.

*) Gardener's Chronicle, 1862, p. 1195.
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freestone 1

). W Anglii zauwaZono, Ze potomstwo odziedzieza po rodzieach

kwiaty tej samej wielkosci i barwy. Niektore atoli cechy wbrew tcmu, czego

moZnaby si§ spodziewac, nie bywaja cz^sto odziedziczane, jak np. obecnosd

i ksztatt gruczoldw na lisciach a
). Co do nektaryn, to wiadomo, ze tak kling-

stony jak i freestony dajsj si§ przez nasiona rozmnaZac.

W Anglii nowa biata nektaryna otrzyman^ zostaia z nasion dawnej bialej,

a Mr. Rivers *) przytoczyf kilka wypadkdw podobnych. Wobee tak silnej

sktonnosci do dziedziczenia tak u brzoskwin jako teZ u nektaryn, wobec pe-

wnyeh nieznacznyeh roZnic konstytueyonalnych oraz wielkiej rdZnicy 4
)
w owo-

cach, tak pod wzgl^dem wygl%du, jak i smaku, nie dziw, Ze byty one przez

kilku autordw uwazaue jako gatunkowo rdZue, pomimo, iZ drzewa te nie r6Zni%

sig pomi^dzy sob% pod Zadnyrn iunym wzgl^dem, nawet gdy sa intode, jak ini

o tem Mr. Rivers donosi. GaMesio nie wsjtpi, ze s% one rozue; nawet Aiph. de

Candolle nie jest, zdaje si§, zupelnie przekouany o speeyficznej ieh identycz-

nosei; a catkiem niedawno 6
)
pewien doskonaty botanik twierdzit jeszcze, Ze

nektaryna „stanowi zapewne oddzielny gatunek“.

Wartoby zadac sobie trudu, by przytoczyd wszystkie dowody, dotyczace

pochodzenia nektaryny. Fakta s$ godne uwagi i pdzniej powotamy si§ na nie,

rozbieraj%c waZne pytanie o zuiiennosei psjkow. Istnieje przekonanie ®) iZ

nektaryna bostoiiska wyhodowamj zostaia z pestki brzoskwitiiowej, a nektaryna

ta rozmnaZala si§ za posrednictwem nasion 7
). Mr. Rivers przytacza 8

),
Ze

z pestek trzech rdZnych odmian brzoskwin wyhodowat nektaryny, a w jednym
wypadku nie wyrosta Zadna nektaryna w blizlcosci rodzicielskiego drzewa brzo-

skwiniowego. W innym wypadku Mr. Rivers wyhodowat nektaryny z brzo-

skwini, a w nast§pneiu pokoleuiu inn^ zuow nektaryny z tej pierwszej nekta-

ryny 9
). Opowiedziano mi o innyeh wypadkach podobnych, me potrzebujg ich

wszakZe przytaczac. Co do wypadku odwrotnego, gdzieby mianowicie pestki

nektarynowe wyprodukowaty drzewa brzoskwin (klingstony i freestony), to po-

siadamy szesc niew^tpliwych wypadkdw, ktdre przytacza Mr. Rivers
;
wdwoch

z tych wypadkow rodzicielskie osobniki nektaryn pochodzity od innyeh

nektaryn 10
).

Co si§ tyezy dziwuego faktu, iZ dorosle drzewa brzoskwiuiowe nagle

przez zboczenie w pijczkach produkuk nektaryny (lub teZ odmiany „sports“,

jak je nazywaj$ ogroduicy), to dowody sf| na to nadzwyczaj liezne. Istnieje

teZ aostateezne dowody na to, iZ to samo drzewo produkuje zarowno brzoskwinie,

jako teZ nektaryny oraz pdf i pot owoce. Pod tym ostatnim wyrazem poj-

*) Rivers w Gardeners Chronicle 1859, p. 774.

*) Downing
,
The fruits of Amerika, 1845, p. 475, 489, 492, 494, 497; p. tei F. Mi-

ehaux, Travel in N. America. Co do Francyi, Godron, de l'Espece, T. II, p. 97.

3
) Card. Chron. 1862.

*) Brzoskwinia i nektaryna nie wydaj$ sig jednakowo dobrze w tym samym grnn-

cie; p. Bindley, Horticulture, p. 351.

») Godron, de l'Espice T. II, 1859, p. 97.

*) Trans. Hort. Soc. vol. 71, p. 394.

’) Downing, Fruit Trees, p. 602.

*) Gardener's Chronicle 1862, p. 1195.

*) Journal of Horticulture. Febr. 6 1866, p. 102.

10
I Riuers, w Gard. Chronicle, 1859, p. 774, 1862 p. 1195, 1865, 1059; oraz Journ-

of Hort. 1866, p. 102.
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mujg owoc, ktdrego jedna potowa stanowi doskonat% brzoskwini?, druga zas

doskonatq nektaryny.

Piotr Coltinson przytoczyt w r. 1741 pierwszy wypadek drzewa brzoskwi-

niowego, ktdre wyprodukowalo nektaryny *), a w r. 1766 podal on jeszcze dwa
Dowe wypadki. W tem samem dziele, wydawca Sir J. E. Smith opisuje jesz-

cze dziwniejszy wypadek, a mianowicie drzewo w Norfolk, wydajsjce zwykle

obie formy owocdw, doskonate nektaryny i doskonate brzoskwinie; lecz w ci%-

gu dwdcb lat niektdre z tych owocdw byty z natury swej pdl-jednemi, pdf-

drugiemi.

W r. 1808 Mr. Salisbury *) opisuje szesc innycb wypadkdw, dotycz^cych

drzew brzoskwiniowyeh, ktdre wydaly nektaryny; przytacza on trzy odmiany,

a mianowicie: Alberge, Belle Chevreuse i Royal George. To ostatnie drzewo

wydawato prawie zawsze owoce obu gatunkdw. Przytacza on jeszcze jeden

wypadek, dotycz^cy pdt i pdt owocdw.
W r. 1815 w Radford w Devonshire 3

)
zasadzono drzewo brzoskwiniowe,

kupionejako „the Chancellor"; gdy przedtem produkowato ono tylko brzo-

skwinie, w r. 1824 wydalo na jednej gaf$zi dwanadcie nektarvn; w r. 1825 ta

sama gat^z miala na sobie dwadziescia szesc nektaryn, a w r. 1826 trzydzie-

sci szesd wraz z osiemnastu brzoskwiniami. Jedna z brzoskwin byta z je-

dnej strony prawie calkiem gtadka, jak nektaryna. Nektaryny byty rdwnie

ciemne lecz mniejsze niz „Elruge“.

W Beccles drzewo brzoskwiniowe „Royal-George“ 4
)
wydalo owoc, ktdre-

go „trzy czesci stanowily brzoskwinie, a jedna cz§sd nektaryny, zupetnie r6zne

pod wzgl^dem wygl%du i smaku“. Linia dziel^ca byta podluzna. Drzewo

nektarynowe roslo w odlegtosci pi§ciu yardow od tego drzewa.

Prof. Chapman przytacza 6
),

ze widywat cz^sto w Wirginii, iz bardzo

stare drzewa brzoskwiniowe produkowaty nektaryny.

Pewien niepodpisany autor ®) powiada w „Gard. Chronicle", ze drzewo

brzoskwiniowe, zasadzone przed pi^tnastu laty, produkuje obecnie na dwie

brzoskwinie jedn$ nektaryng; drzewo nektarynowe roslo bardzo blizko.

W roku 1844 7
)
drzewo brzoskwiniowe „Vanguard“ wydalo pomi^dzy

zwyklemi swemi owocami pojedyncz^, czerwon%, rzyrask% nektaryny.

Mr. Calver, jak mdwi^ 8
), wyhoaowat w Stanach Zjednoczonych z nasie-

nia drzewo brzoskwiniowe, ktdre wydalo owoce: pocz^sci brzoskwiuie, pocz^sci

nektaryny, pomieszane z sob%.

W pobliiu Dorking 9
) gat§z brzoskwiniowego drzewa „Teton de Venus",

rozmnafcaj^cego si§ dobrze przez nasiona 10
),

wydala swoiste owoce, ktdre

„w skutek wystajtjcych wierzcholkdw sa bardzo dziwne, a oprdcz tego nekta-

ryng, ktora byta nieco mniejsz^, lecz lepiej uksztaltowan% i zupetnie okrqgta".

Powyisze wypadki stosuj% si§ do brzoskwin, ktdre nagle produkuje nek-

>) Correspondence of Linnaens 1821, p. 7, 8, 70.

*) Trans. Hortic. Soe. vol. I, p. 103.

») London's Gard. Magas, 1826, vol. I, p. 471.

*j Ibid. 1828, p 63.

s
) Ibid. 1830, p. 697.

•) Garden. Chronicle, 1811, p. 617.

’) Gardeners Chron. 1844, p. 689.

*) Phytologist. vol IV, p. 299.

•) Gard. Chron., 1856, p. 631.

*°) Godron, de 1‘Espdce, T. II, p. 97.
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taryny. Wszelako w Carclew J
) istniato drzewo nektarynowe, kt6re wyhodo-

wane byfo przed dwudziesta laty z nasienia i nigdy nie byto szczepione, a po-
mirao to wydato owoc, napdt brzoskwini^, napdl nektaryny. Pozniej

wydato doskonalij brzoskwini^.

Rozbierzmy fakta powyzsze. Mamy doskonate dowody na to, ze pestki

brzoskwini produkujq, drzewa nektarynowe, a pestki nektaryn — drzewa brzo-

skwiniowe—ze to samo drzewo wydaje brzoskwinie i nektaryny, — ie drzewa
brzoskwiniowe wydaje nagle przez przemian§ w p^czkach nektaryny ftakie

przytem nektaryny, ktore przez nasienie znow prodnkuja nektaryny), lecz przy-

teua jeszcze owoce, ktdre poczgsei nektarynaini, poczgsci brzoskwiniaini; —
i wreszcie ze jedno i to samo drzewo nektarynowe wydaje naprzod pol i pdt-

owoce, poiniej zas prawdziwe brzoskwinie. Poniewaz brzoskwinia wczesaiej

powstata niz nektaryna, moznaby si§ spodziewae na zasadzie prawa powrotno-
sci, \i nektaryny w skutek zboczen w paczkach lub tet przez nasiona cz^sciej

produkowatyby brzoskwinie, ani2eli naodwrdt brzoskwinie—nektaryny. Lecz
tak nie jest bynajmniej.

By objasnic te przemiany, proponowano dwie argumentacye. Po pierw-

sze: brzoskwinie rodowe s$ w ka^dym razie mieszaiicami brzoskwin i nektaryn,

a przez zboczenia w paczkach lub tez przez nasienie powrdcity do jednej

z czystyeh form rodzicielskich. Poglad ten sam w sobie nie jest bardzo nie-

prawdopodobny, albowiem brzoskwinia ^Mountaineer", kt6r% Knight wyhodo-
waf z czerwonej brzoskwini muszkatowej za posrednictwem pytka nektaryny
„Violette-Hative“, wydata brzoskwinie, ktore otrzymuj% podobno niekiedy

gtadkosd i smak nektaryn.

Naleiy wszakze zauwazyc, ze w spisie podanym wyzej niemniej jak szesc

odmian brzoskwini dobrze znanyeh i wiele innych nieznanych wytworzyto nagle

przez przemiany wp^czkowaniu doskonate nektaryny; bytoby nadzwyczaj przed-

wczesnem przyj^d, ze wszyskie te odmiany brzoskwini, ktdre w ciqgu lat hodo-
wane byty w wielu miejseach i ktore nie przedstawiaj$ nawet sladu mieszanego
pochodzenia, sa niemniej przeto mieszancami. Diugiem objasnieniem jest to,

2e owoc brzoskwini mdgt byd naruszony bezposrednio przez pylek nektaryjny;

jakkolwiek z pewnosciq, jest to mofcliwem, nie daje si§ wszakze zastosowac tu-

taj, gdyfc nie mamy nawet cienia dowodu na to, aieby gat§z nosz^ca owoce
bezposrednio dotknigte przez pylek, tak gi^boko mogla byd pozniej zmienionq.,

ze dawataby p^czki, wytwarzaj^ce zawsze owoce nowej i zmodyfikowa-
nej formy. Ot6t wiadomo, 2e jezeli p§d na drzewie brzoskwiniowem zawieral

raz nektaryny, to ta sama gat§z produkowata w wielu wypadkach nektaryny
w ci^gu wtelu lat z rz^du. Z drugiej zndw strony nektaryna—Carclew wytwa-
rzala z poez^tku pdl i pit owoce, a uast§pnie czyste brzoskwinie. Mozemy
zatem suadnie przyj^d ogdlne mniemauie, ze nektaryna jest odinianij, brzoskwini,

ktdra moze bye wytworzon^ albo przez zboczenie w paczkach albo przez nasie-

nie. W rozdziale nast^pnym bgdq, podane liezne wypadki analogiczne zboczed

p%czkowych.
Odmiany brzoskwini i nektaryny biegnq, w kierunkach rdwnolegtych.

W obu klasach gatunki tern si§ rd£ni$ od siebie, ze ini^dsz owocu jest biaty,

czerwony lub idtty, ie stanowi% klingstony lub freestony, ie kwiaty s$ duze

lub male z pewnemi innemi rdinicami charakterystycznemi, oraz ze liscie s%

pitkowane, bez gruezotow lub z^bkowane i zaopatrzone w okr^gte albo nerko-

*) Gard. Chron. 1866, p. 631.
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kowate gruczoty *). Rdwnoleglosd t? mozemy zaledwie objasnid przez przy-

E
uszczenie, ie kazda odraiana nektaryny poenodzi od odpowiedniej odmiany

rzoskwini; jakkolwiek bowiem nasze nektaryny stanowi% z pewnosci$ potom-

stwo wielu gatunkdw brzoskwin, to wszakze wielka ilosd pochodzi od innych

nektaryn, a zmieniajq si? one tak znacznie, gdy sa w ten sposdb reprodukowa-

ne, ze zaledwie moitemy przyj%d powy^sze objasnienie.

Od pocz^tku eiy chrzescianskiej ilosc odmian brzoskwini powiekszyta si?

znacznie, wtedy bowiem znano tylko dwie do pi?ciu odmian a
)
brzoskwini, nie

wspominajac juz o wielu odmianach, ktdre majfj istnied w Chinach; jirzed kilku

laty Lind ley ») wyliczyt sto szesddziesi%t i cztery odmian brzoskwin i nekta-

ryn, ktdre rosly w Anglii. Wskazaiem dopiero co rdznice najgldwniejsze po-

mi?dzy rozmaitemi odmianami. Nektaryny posiadaj^ zawsze swdj wtasciwy

aromat i s$ gladkie i male, nawet wtedy, gdy pochodz% od rdznych gatunkdw

brzoskwini. Brzoskwinie klingstonv 1 freestony, ktdre przez to ro2ni% si? od

siebie, ze w dojrzalym miijitszu pestka przylega aoti mocno albo latwo si? od

niego oddziela, rdznia si? takze co do charakteru samejie pestki. Pestka brzo-

skwini klingstoua lnb rozptywaj^cej si? melters jest glebiej nadci?t% i brzegi

szpar sa gtadsze niz u freestondw. U rozmaitych gatunkdw kwiaty rdinifj si?

nietylko co do wielkosci, lecz u wi?kszych kwiatdw platki korony s% takAe

rozmaicie uksztaltowane, bardziej dachdwkowato ulozone, najczesciej w srodku

czerwone a po brzegach blade, podczas gdy u mniejszych kwiatow brzegi ptat-

kdw korony sa zwykle ciemniej zabarwione. Jedna odmiana ma prawie biaie

kwiaty. Liscie s% inniej lub wi?cej pilkowane i albo s% gruczoldw pozbawione,

albo posiadajq. gruczoty okragle lub nerkowate 4
),

niektdre nawet brzoskwinie,

iak np. „Brugmon“ maj% na 'tem saraem drzewie gruczoty okragle jakotei i ner-

kowate 6
). Wedlug Robertsona 8

)
drzewa o lisciach z gruczolami s% bardzo nara-

zone na osp?, na m^czosj ros? zas w stopniu niewysokim, podczas gdy drzewa nie

maj^ce gruczoldw sa bardziej narazone na zwijanie si?, na m%czn^ ros? oraz na

napady mszyc. Odmiany rdzni% si? takze co do czasu swego dojrzewania, na-

st?pnie co do tego, ze owoe dobrze si? zachowuje i posiada odpornosc; na osta-

tni% okolicznosc zwraca si? szczegdlniej w Stanach Zjednoczonych wielka uwa-

g?. tsiektdre odmiany, jako to „Bellegarde“, dojrzewajjj przez hodowl? w cie-

plyeh domach lepiej ni2 inne odmiany. Gladka brzoskwinia z Chin jest naj-

bardziej zadziwiajac% ze wszystkich odmian. Jest ona ku koncowi tak bardzo

scisni?tsi, ze pestka jest tutaj pokryta tylko przez chropawjj skdr?, a nie przez

poklad inisptszu
7
). Inna odmiana chinska tak zwana brzoskwinia miodowa jest

E

rzez to osobliw^, ie owoc koriczy si? dtugiem spiczastem ostrzem, liscie jej s$

ez gruczcldw i gt?boko z^bkowane 8
). Brzoskwinia „Cesarz Rossyjski“ jest

trzecifj zadziwiajacsj, odmiany; posiada ona liscie gt?boko i podwdjnie pilkowane.

i) Catalogue of Fruit in Garden of Hortieult. Soc. 1842, p. 106.

«) Dr. A. Targioni-Tozzetti, w Journ. ‘of Hortieult Soc. vol. IX, p. 167 Alph. de

Candolle, Geograph, botan. p. 886.

») Transact. Hortieult. Soo. yol. V, p. 664.

*) London's Encyclop. of Gardening, p. 907.

*) M. Carriere w Gard. Chron., 1865, p. 1164.

•) Trans. Hort. Soc. vol. Ill, p. 332, Gard. Chron. 1866, p. 371, Jonrn. of Hort.,

1866, p. 254.

*) Trans. Hort. Soc. v. IV, p. 612.

*) Journ. of Hort. 1863, p. 188.
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owoc jest gt?boko rozdwojony; jedna pofowa wystaje znacznie po nad druga.

Powstala ona w Ameryce i iej potomstwo odziedzicza liscie podobne J
).

Brzoskwinia wyprodukowata takze w Chinach mal% klas§ drzew, cenio-

nych jako ozdobne, a mianowicie z pelnemi kwiatami. Z tych znamy obecnie

w Anglii pi?c odmian, kthre wahaja si? od czystej biatej barwy, przez rozowa

do intensywnej karminowej 2
). Jedna z tych odmian, zwana „kwitn$ca jak ka-

melia“, wydaje kwiaty

2*
*/^ cala srednicy, podczas gdy kwiaty gatunkhw owo-

conosnych nie przewyzszaja l*/4 cala srednicy. Kwiaty brzoskwih pelnokwia-

towych majq. szczeghlnq. wtasciwosc 3
) cz?stego produkowania podwojnych lub

potrojnych owocdw. Wreszcie mamy podstawe mniemac, iz brzoskwinia sta-

nowi silnie zmodyfikowany migdat. Bez wzgl?du wszakze na to, jaki jest jej

pocz%tek, nie mozna w^tpic, ie w ciqgu osiemnastu stuleci wydala ona wiele

odmian, z kthrych pewne s% bardzo charakterystyczne i naleia do rz?du tak nek-

taryn, jak i brzoskwih.

Morda (Prunus armeniaca). Przyjmuje si? zwykle, iz drzewo to pocho-

dzi od jednego gatunku, istniej^cego obecnie w stanie dzikim na Kaukazie 4
).

Z tego wzgl§du odmiany jego zasluguj^ na uwag?, poniewafc okazuj$ rhznice,

uwazane przez niektorych botanikow w migdale i sliwie jako majqee gatunko-

wa wartosc. Najlepsz% monografi? moreli podat Mr. Thompson s
j, ktory opi-

suje siedemnascie odmian. Widzielismy, iz brzoskwinie i nektaryny ulegaj$

zboczeuiom w sposhb scisle rownolegly; u moreli zas, ktora tworzy rodzaj bli-

zko pokrewny, spotykamy znow zboczenia analogiczne tak zboczeuiom brzo-

skwini, jako tez siiwy.

Odmiany rd£ni% si? znacznie ksztaltem lisci, kthre bywaj% albo pilkowa-

ne, lub tez z^bkowane, niekiedy majsj. n podstawy swej wyrostki uszate, a nie-

kiedy te£ na ogonkach lisciowych maj^ gruczoty. Kwiaty sa po wi?kszej cz?-

hci rhwne, u „Masculiny“ zas s^ male. Wielkosc i ksztalt owocu bywaj^
zmienne pod tym wzgl?dem, it szew jest slabo wyrazony lub tet wcale nie

istnieje; dalej zas, ze skora bywa gladka lub puszysta, jak u pomaranczowej

moreli, ze misjz.sz spojony jest z pestk^, jak u tej ostatniej odmiany, lub tei la-

two si? od niej oddziela, jak u moreli tureckiej.

We wszystkich tych rdinicach widzimy jaknajscislejsz% analogi? do od-

mian brzoskwini i nektaryny. W pestce zachodz^ jeszcze znaczniejsze rhinice,

a w sliwie nadano temu wartosc gatunkow%. U niektdrych moreli pestkajest

prawie kulista, u inuych bardzo sptaszczona; iest ona albo z przodu zaostrzona

lub tez na obu koncach t?pa, niekiedy wzdluz grzbietu karbowana, lub tez

z ostrq, listw$ na obu brzegach. W moreli „Moorpark“ oraz zwykle u moreli

„Hewskirke“ pestka przedstawia dziwn% cech?; jest ona przebita, a p?czek wld-

kieu przechodzi od jednego kohca do drugiego przez otwhr. Najstalszf| i naj-

wa4niejsz% cech? stanowi wedtug Tfiompsona to, czy j$dro jest gOrzkie lub

stodkie. Wszelako pod tym wzgl?dem istnieje stopniowe rhznice; albowiem

w moreli „Shipley’s“ j%dro jest bardzo gorzkie, w „Hewskirke“ zas — mniej

gorzkie niz w niektdrych innych gatunkach; tylko cokolwiek gorzkie w „Ro-

yal“; a w „Breda“, „Angoumis“ i w innych jeszeze gatunkach „slodkie jak

*) Transact. Hort. Soc. vol. VI, p. 412.

*) Garden. Chron. 1857, p. 216.

*) Journ. of Hort. Soc. vol. II, p. 283.

*) Alph. de Candolle Geogr. bot. 879.

‘) Trans. Hort. Soc. 2 Ser. vol. I, 1836, p. 56, patrz tel Catal. of Fruit in Gard

of Hort. Soc. 1842.
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w orzechu wtoskim“. Niektdre powagi przypuszczaly, ze u migdata goryez

wskazuje gatunkowa roznic§. ...W Ameryce Pdlnocnei morela rzymska „wytrzymuje chtody i niesprzyja-

j^ce warunki otoczenia, w ktbrem iaden innv gatunek, wyj^wszy „Masculine“

nie przetrwalby, a kwiaty jej znosza bez uszczerbku nawet silne mrozy" 1
).

Wediug Mr. Riversa 2
) morale wychowane z nasion nieznacznie tylko r64ni$

sig w cecbaeh od rasy swej. We Francyi „Alberge“ rozmnazana bywa stale

przez nasiona z nieznacznemi tylko zboczeniami. W Ladakh, wedlug Moor-

crofta s
), uprawia si§ tylko dziesigc bardzo rdznych odmian moreli, a wszystkie

wychownje si§ z nasion z wyjqtkiem jednej, kt6r% si§ szczepi.

Slitvy (Primus insititia). Dawniej uwazano taming (P. spinosa) za form§

rodzicielsk^ wszystkich sliw naszych. Obecnie okazuje si§ ten zaszczyt bardzo

ogblnie gatunkowi Pr. insititia, lubaszce, rosn^cej dziko na Kaukazie, w p61-

nocno-zaehodnich Iudyaeh i hodowanej w Anglii 4
). W zgodzie z pewnemi

obserwacyaini, ktbre zrobil Mr. Rivers 6
), nie jest to wcale nieprawdopodo

bnern, te te dwie formy, zaliczane przez pewnych botanikdw do jednego gatun-

ku, s$ formami rodowemi naszych sliw domowych. Inna przypuszezalna forma

rodowa, sliwa domowa czyli wegieska, (P. domestica) ma znajdowac sig dziko

w okolicy Kaukazu. Oodron robi uwag^>, ze odmiany hodowane mog% bye po-

dzielone ua dwie gldwne grupy, o ktdrych przypuszcza on, ze pochodz% od

dwdeh pierwotnych pni, a mianowicie: posiadaj^ce wydluzone owoce, z pestk%

zaostrzonq, na obu koncach maj$ w^zkie, rozdzielone platki korony i wzniesione

gaf^zie, drugie, posiadaj^ce zaokrqglone owoce z pestk% t$p^ na obu koncach,

maj% okrqgle platki korony i rozlozyste gal^zie.

Na zasadzie tego, co wiemy o zmiennosci kwiatow u|brzoskwini i o rdzno-

rodnym sposobie wzrostu naszych rozmaitych drzew owocowych, trudno jest

przywi^zywac wielk^ wag§ do tych ostatnich cech. Co do ksztaltu owocu,

mamy stanowcze dowody, ze jest nadzwyczaj zmieuny. Downing 7
) podaje

opisy sliwek dwdeh drzew, z nasion wyhodowanych, a mianowicie czerwonej

i Imperial „Gage“, ktdr% wyhodowal on z
,,
Greengage; owoc obydwdch jest

dtu^szy uiz u Greengage. Ostatnia ma bardzo t?pa szerok^ pestk§, podezas

£ pestka Imperial Gage jest „owaln% i na obu koncach zaostrzonaL Te

>wa rdzui$ si$ taksie co do sposobu wzrastania: „Greengage jest to drzewo

bardzo krotkie, scisni^te, wolno rosnsjee, o rozlozystym, a raezej karlowatym

wygladzie", podezas gdy jego potomek, Imperial Gage, pr^dzej rosnie, szybko

si§ wznosi i ma dlugie ciemne pcdy“. Slawna sliwa Waszyngton uosi owoc

zaokraglony, lecz jej potomek, „Kropla szmaragdowa" jest prawie tak wydtu-

i) jhe Fruits of America, by Downing, 1845, p. 157; co do moreli Alberge p. s. 153.

*) Gardener's Chronicle, 1863, p. 364.

’) Travels in the Himalayan Provinces, vol. I, 1841, p. 295.

«) Zobacz donkonal;} wzmiank? o tym przedmiocie w Hewett C. Watsons Cybela

Britannica, vol. IV, p. 80.

•) Gardener's Chronicle, 1865, p 27.

•) De l'Espdce, Tom II, p. 14. 0 pochodzeniu naszej Sliwy zobacz takte Alph. de

Candolle, Gdographie botanique p. 878. Targioni-Tozzetti w Journal Horticult. Soc. vol. IX

p. 164; dalej Babington, Manual of British Botany, 1851, p. 87.

i) Fruits of America, p. 276, 278, 314, 284, 276, 310. Mr. Rivers (Gardener's Chro-

nicle, 1868, p. 27) wyhodowal ze „41iwy-brzoskwini“, posiadajqcej wielkie okrqgte czerwone

Miwki na grubych mocnych galfziach, potomka majqcego owalne male owoce na tak deli-

katnych gal^ziach, ie ledwo co wiszq.

Dzieta Karola Darwina.—ZmiennoM zwierzqt i roilin. T L 87
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4onv jak najdluzsza sliwka, ktdra Downing rysuje, mianowicie sliwka Manning.
Zrobitem maty zbidr pestek dwudziestu pi§ciu gatunkdw, ktdre przechodz^ sto-

pniowo od formy najbardziej t§pej w najwi^cej zaostrzon%.

Nasiona roinych gatunkow rdznia si§ w sposob zadziwiajacy co do wiel-

kosci, zarysu, grubodci, wyst^pdw listewek i stanu powierzchni! Zasluguje na
zaznaczenie, te forma pestki me zawsze znajduje si§ w scistej wspdlczynnosci
z form$ owocu; i tak sliwka Waszyngton jest sferyczna, ua biegunie naeisni§t$

i ma pestk^ nieco wydtuzonsj, podczas gdy owocsliwy**
Goliat jest bardziej po-

dtuzny. lecz pestka mniej wydluiona uiz u sliwki Waszyngton. Dalej „Denyers
Victoria 14

i „Goliat“ daja owoce bardzo podobne, lecz pestki icb znacznie si§

rd4ni$. Z drugiej zn6w strony sliwki „Harwest“ i „ Black Margate*, s$ bardzo
niepodobne do siebie, zawieraj^ jednak pestki bardzo podobne.

Odmiany sliw s% liczne; rd4ni$ sig one znacznie co do wielkosci, ksztattu,

gatunku i barwy, s% jasno *6bte, zielone, prawie biate, niebieskie, purpurowe
lub czerwone. Istnieje kilka zadziwiaj^cych odmian, jak sliwa podwdjoa
czyli 3iamska i sliwa bezpestkowa. U ostatniej mi^siste jadro leZy w obszer-

nem wydr^Zeniu, otoczone tylko przez mi^zsz. Klimat pdfnocnej Ameryki zda-

je si§ szczegolnie sprzyjac tworzeniu si§ nowych i dobrych odmiau. Downing
opisuje niemniej jak czterdzieSci odmian, z ktdrych siedem najlepszego gatunku
niedawno wprowadzono do Anglii *). Przy odpowiednich warunkach powstaj^
odmiany, posiadajace wrodzone przystosowan ie do pewnych rodzajow gruntu,

a wtedy jest ono tak samo prawie scisle wyraione, jak u gatunkow naturalnych,

rosnaeych na rozmaitych geologicznych formacyach. I tak w Ameryce sliwa

cesarsica, r64na od wszystkich prawie gatunkow', jest „w dziwny sposbb przy-

stosowan^ do suchyeh, lekkich rodzajow gruntu, gdzie wiele gatunkdw traci

swe owoce“, podczas gdy w bogatych tfustych rodzajach gruntu owoc cz^sto

staje si§ niesmacznym i oschtym 2
). Nie udato si§ nigdy ojcu mojerau zebrac

chodby umiarkowany zhidr ze sliwy „Wine Sour* w piasczystym ogrodzie owo-
cowym w blizkosci Shrewsbury, podczas gdy tenze gatunek produkuje obfite

owoce w niekt6rych cz^sciach tego samego hrabstwa i w swojej wtasciwej oj-

czyznie Yorkshire. Jeden z moich krew’nych prdbowat kilkakrotnie rdwnieZ

nadaremnie wyhodowac t§ odmiane w piasczystym gruncie w Stafford.

Mr. Rivers podaf pewna liczb§ ciekawych faktdw s
), ktore wskazujq, jak

cz^sto wiele odmian moZe bye rozmnazanych tylko przez nasienie. Zasadzil

on j$dra dziesigeiu korcy zielonych sliw’ek dla szkdlki i obserwowal staranne

otrzymane potomstwo. „Wszystkie mialy gladkie odrosle, wystaj^ce pijczki

i btyszcz^ce liscie zielonej sliwy"; wieksza cz§sc jednak miala mniejsze liscie

i ciernie. Istnieje dw'a gatunki sliw Jamasceiiskich: jedna Shropshire ma od-

rosle puszyste, druga Kentska — gladkie. We wszystkich innych cechach ro-

Zni% si§ one tylko nieznaeznie od sieoie. Mr. Rivers zasadzil kiba korcy sli-

wy kent-damascedskiej i cate potomstw’o miato gladkie odrosle. U niektorych

owoc byt owalny, u innych okragty lub zaokrqglony; u kilku owoc byt raaly,

a za wyj^tkiem stodkiego smaku, podobnv do owocu dzikiej tarniny. Mr. Rivers

podaje jeszcze kilka innych uderzaj^cycn przykladow dziedzicznosci.

I tak, wychowaf on 80,000 potomkdw pospolitej niemieckiej sliwy, a nie

>) Gardener's Chronicle, 1855, p. 727.

*) Downing s Fruit Trees, p. 278.

•) Gardener‘s Chronicle, 1863, p. 27; Sageret wylicza w swej Pomologie Phys.

p. 346 pi$6 gatunkAw, kt6re we Francyi roog$ by6 rozmnaiane przez nasienie. Zob. takie,

Downing, Fruit Trees of America, p. 305, 312 etc.
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znalazl si? „ani jeden, kt6ryby r64nil si? w najmmejszym stopmu w w^l%dzie

lub lisciach". Fakty podobne obserwowane byty u sliwy „Polite-Mirabelle ,

wiadomo jednak, ze tea ostatni gatunek, tak samojak sliwa, wytworzyl wiele

wyraznie scharakteryzowanych odmian. Mr. Rivers wszakze robi uwag?, ze

naleia one wszystkie do tejze sainej grupy, co Mirabelia.

Wisnie (Pruuus cerasus, arium, etc.). Botanicy sijdz$, ze nasze wisnie

hodowane pochodz* od jednej, dwdch, czterech lub nawet wmcej dzikich form

rodowych *). Ze istniej% couajmniej dwa gatunki rodzicie'skie mozemy o tem

wnioskowac z bezplodnosci dwudziestu uneszancow, ktore Mr. Knight otrzymat

z wisni Morello, zaplodniwszy pylkiem z wisui Elton. Mieszance te bowiem

daty wszystkie tylko piec wisui i jedna z tych zawierata nasieme *). Mr. Thom-

pson *) podzielil odmiany wedlug naturalnej, zdaje si?, metody na dwie glowne

grupy, przyczem wzial on pod uwag? cechy kwiatow, owocu i lisci. Pewne

wszakie odmiany, ktore w klasyfikacyi tej bardzo s% od siebie odlegte, s% przy

krzyiowaniu zupelnie plodne. Tak, Knighta „wczesna czarna“ wisma stanowi

produkt krzyzowania dwu takich gatunkow.
. . . ..

Mr. Knight przytacza, \i mlode wisnie bardziej ulegajij zboczemom mi

wszelkie inne drzewa owocowe *). W katalogu towarzystwa ogroduiczego na

rok 1842 przytoczono osiemdziesifjt odmian. Niektdre odmiany przedstawiaj%

szczegdlne wlasciwosci; tak np. kwiat wisni „Cluster" posiada dwanascie slup-

k6w, ktdrych wi?kszos6 jest w szcz^tkowym stauie, a zwykle produkuj% one

dwie do pi?ciu lub szeseiu wisni, zebrauych g?sto obok siebie 1 osadzonych na

jednej szypulce. U wisni * Ratafia" istmeje kilka szyputek kwiatowych na je-

dnej
J

wspolnej, przeszlo cal dlugosci inajfjcei. Owoc wisni podlugowatej

Gascoigne" ma wierzchotek wyciagni?ty w kulk? lub kropl?; owoc biatej w?-

gierskiej sliwki „Gean“ posiada prawie przezroczysty mnizsz. VVisma na-

mandzka jest owocern bardzo dziwuie wygl^daj^cym; na wierzehotkui u podsta-

wv bardzo jest przyptaszczona, nasad? ma gt?boko br6zdowan% 1 spoczywa na

grubej, bardzo krdtkiej szypulce. U wisni Kent pestka tak silme spojona jest

z szypulk%, ze rnoste bye wyci^gni?ta z inujiszu. przez co owoc nadaje si? bar-

dzo do suszeuia. Wisnie o lisciach tytuniowych produkum. wedlug Sagereta

i Thompsons, olbrzymie liscie, maj^ce wi?cej niz stop? dlugosci, a niekieay

nawet osiemnascie cali, oraz pdt stopy szerokosci. Z drugiej zas strony wi-

snia-powista stanowi tylko drzewo ozdobue i przedstawia wedlug Doivmnga

piekne drzewko z cienkiemi, slabemi gal zkami, pokrytemi rnatym lisciem,

prawie do lisci mirty podobnym". Istnieje takze odmiana o lisciach brzo-

Sageret opisuje dziwn$ odmian? „le griottier de la Toussaint“, ktdra

o tym samym czasie, a nawet pdzno we wrzesniu nosi kwiaty 1 owoce w rozoym

stopniu dojrzalosci. Owoc, ktdry jest matej wartosci, siedzi na dlugich, bardzo

cienkich ogoukach. Istnieje bardzo dziwne przypuszczeme, it tutaj wszystkie

pedy lisciowe pochodz^ z dawnych pfjkdw kwiatowych.
J
Wreszcie istnieje jeszcze wazna rdznicafizyologiczoa pomi?dzy gatunkami

wi£ni, ktdre wydaj^ owoce na mtodem drzewie i temi, ktore wydaj% je na sta-

>) Por6w. Alph. de Candolle, Giographie botau. p. 877; Bentham i Targioni-Toa-

aetti w Horticult. Journ. vol. IX, p. 163. Godron de l'Espice, Tom II, p. 92.

Trans. Hort. Soc. vol. V, 1824, p. 296.

•j Ibid. 2 8eries vol I 1836, p. 248.

‘) Trans. Hort. Soc. vol. II, p. 188.
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rem. Wszelako Sageret twierdzi, iz w jego ogrodzie „Bigarreau“ nosii owoce
i na drzewie starem i na mtodem 1

).

Jablon (Pijrus modus). W kwestyi pochodzenia jablka botaaiey pozo
staj^ w watpliwofki co do tego punktu, czy oprdcz P. malus nale4v tez
przytoczyc dwie lub trzy inne blizko spokrewnione dzikie formy, a mianowi-
cie P. acerba i P. praecox lub paradisiaca, jako rdine gatunki. P. praecox *)

uwazana jest przez kilku autordw za forme rodowa kartowatej rajskiej jabioni,
ktdra bardzo powszechnie uzywana bywa do szezepieoia, w skutek okolicznosci,
ii wfdkniste jej korzenie nie wchodza gt^boko do ziemi. Przytaczajfj wszela-
ko 3

), iz odmiana rajska nie moze byd rozmnazana w stanie czystym za posre-
dnictwein nasienia. Zwyczajna dzika jabton lesna ulega w Anglii znacznym
przemianom, lecz liczne odmiauy uwazane bywaj$ jako zdziczafe formy 4

).

Kaidy zna wielk% rdznorodnosc w sposobie wzrostu, ulistnienia, kwiatach
a zwtaszcza w owocu pomi§dzy uiezliczonemi prawie odmiauami jabioni. Ziar-
na lub nasiona (jak wiem z porownania) r6zui% si§ takze znacznie ksztattem,
wielkoscifj i barwq,. Owoc nadaje si§ w rozmaity sposdb do jedzenia lub do
gotowania i trzyma si§ albo tylko kilka tygodni lub tei blizko dwa lata. Nie-
ktdre, nieliezue gatunki posiadaja owoce, pokryte proszkowata wydzielini}, czyli
nalotem, podobnie jak u sliwek; a „nadzwyczaj jest dziwnem, it wydzielina ta
wyst^puje prawie wylijcznie u oduaiau, ktore bywajs* w R jssyi uprawiane“ ®).

Inua jabtoh rossyjska, biata astrachanska, posiada dziwna wlasnosd, it

staje sio przezroczyst!}, gdy dojrzewa, jak niektdre gatunki jabioni lesnych.
„Api dtoild" ma pi^c stercz^cych listewek, zt^d nazwa jego; „Api noir" jest
prawie czarny; „Twiu cluster pippin" wydaje cz$sto parg pohjczonych owo-
cdw «), Drzewa rozmaitych gatunkdw rdiu^ si§ bardzo pod wzgledem czasu
rozwoju lisci i kwiatdw. W tnoim ogrodzie owocowym „Court Pendu Plat"
produkowat liscie tak pdzno, 4e uwafcafem drzewo to za martwe w ciijgu kilku
wiosen. Jablon Tiffin, gdy zuajduje si§ w petni rozkwitu, zaledwie produkuje
jaki listek. Kornijska (Cornish crab) jaMon lesna wydaje z drugiej strony okolo
tego czasu tak wiele lisci, ii kwiaty zaledwie sa widzialne 7

). U uiektbrych gatun-
kdw owoc dojrzewa srdd lata, u innych poznsy esienia. Te rozmaite rdinice w uli-
stnieniu, kwitnieniu i dojrzewaniu nie znajdujt* si$ koniecznie we wspdlczyn-
nosci, albowiem jak zauwazyl Andrew Knight 8

), nikt nie mo4e na zasadzie

>) Dane te zaczerpni?te sg z nast?puj?cych dziet, na kt6re, s?dz9 , sputeit si? ino-
ina: Thompson w m. prz., Sageret Pomologte Phys., 1830, p. 860, 864, 367, 379. Catal.
of the Fruit in the Garden of Hort. Soc. 1842, p. 67, 60. Downing The Fruits of America
1845, p. 189, 195, 200.

*) Mr. Lowe w swojej Flora of Madeira (przytoczone w Gard. Chron. p. 215) po-
wiada, te P. malus z siedz?cym prawie owocem si?ga dalej na potudnie nit dlugoogonko-
wy P. acerba, ktbrego brak na Maderze, na wyspach Kanaryjskich i jak si? zdaje w Por-
tngalii. Fakt ten potwierdza pogl?d, it obie te formy sastuguj? na nszw? gatnnkiw.
B6tni?ce je cechy s? jednak mniejszej doniosloSci i znane sij jako zmienne u innych upra-
wnych drzew owocowych.

•) Journ. of Hort. Tour., by Depntat of the Caledomian Hort. Soc. 1823, p. 459.
H. C. Watson, Cybele Britannica vol. I, p. 334,

») London's Gard. Mag vol VI, 1830, p. 83.

*) Catal. of Fruit in the Gard of Bort. Soc. 1842, oral Downing, Amer. Fruit. Tree.
’) London's Gard. Mag. vol. IV, 1828, 112.

•) The Cult.' of the Apple, p. 48. Van Mons robi t? sam? uwag? ze wzglgdu na
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wczesnego kwitnienia nowego osobnika albo tei wczesnego zrzucania li^ci lub

zmiany barwy tych ostatnich, wnioskowac. iz owoce wczesnie dojrzewajq,.

Odmiany r<5zni% si? znacznie konstytucy%. Zasluguje na uwag?, iz nasze

lato nie jest dosyd ciepte dla odmiany Newton Pippin '), stanowi^cej dum?
ogroddw owocowych w Nowym Yorku; to samo stosuje si? do niekthrych od-

mian, sprowadzonych z kontynentu. Z drugiej strony „ Court of Wick u udaje

si? barazo dobrze w ostrym klimacie Kanady, „Calville Rouge de Micoud"

wydaje nieraz owoce dwa razy w ci%gu jednego roku. „Burr-Knot“ pokryty

jest w^zkiemi wyrostkami, kthre tak tatwo wypuszczaj% korzenie, ze gat?i

z pq,czkami owocowemi mo&na wsadzid do ziemi, a puszcza ona korzenie i na-

wet w pierwszym roku jeszcze wydaje nieco owocow 2
). Mr. Rivers opisat

niedawno *) mtode drzewka do wysiewu, ktore z tego wzgl?du byiy bardzo

cenne, it korzenie ich biegty blizko powierzchni. Jedno z nich zastugiwato

na uwag? przez nader kartowaty wzrost „poniewa£ przedstawiato krzew tylko

kilka cali wysoki\ Liczne odmiany nadaj% si? do pewnych tylko rodzajhw

gruntu. Wszelako najdziwniejszq, konstytucyonaln$ wtasciwosciij, jest, byd

mote, ta, iz „Winter Majetin" nie bywa napastowany przez czerwce (Coccus).

Lindley przytacza, te w ogrodzie owocowym w Norfolk 4
), zwiedzanym przez

te owady, Majetin zupetnie byt wolny od nich, pomimo, iz todyga, na ktdrej

byt on zaszczepiony, Dy^a niemi dotknigta. Knight robi takie same przypusz-

czenie co do jabtek cedrowych i dodaje, ze raz tylko jeden widzial te owa-

dy bezposrednio nad pniem, lecz w trzy dni potera znikty one zupetnie. A je-

dnak jabloh otrzyraano ze ztotej Harvey i sybirskiej lesnej jabloni, a sfjdz?,

te ostatnia uwazana jest przez niektdre autorytety za specyficznie rhzn$.

Nie powinnihmy pomin%d stawnej jabloni St. Valery. Kwiat jej ma podwhj-

ny kielich o dziesi?ciu dziatkach, czternaseie szyjek, ktore posiadaj§ wyrazne

skosne znamioua; brak im jednak pr?cikbw i ko:ony. Owoc jest posrodku

przew?zony i sktada si? z pi?ciu woreczkdw nasiennych, nad ktdreiui znajduje

si? dziewi?d innych komhrek 8
). Poniewafc drzewonie posiada pr?cik6w, wyma-

ga ono sztucznego zaptodnienia; dziewcz?ta z St. Valery idfj tei corocznie „faire

ses pomes“, przyczem katda z nich znaczy sw6j owoc za pomoci} wst$*.ki; a ze

uzywa si? rozmaitego pytku nasiennego, przeto i owoce sij r6zne. Mamy tutaj

przyklad bezposredniego dzialania obcego pytku na roslin? macierzyst^. Te

potworne jablonie posiadajq, jak widzielismy, czternaseie Koraorek nasiennych.

Z drugiej zndw strony jabloh got?bia •) posiada tylko cztery komorki zamiast

pi?ciu, kthrq, to ostatnia ilosd maj% wszystkie zwyczajne jabtka, a to stanowi

z pewnosciq, zadziwiaj%c$ rdinic?.

W katalogu jabloni, ogtoszonym w r. 1842 przez Towarzystwo ogro-

dnicze, wyliczonych jest 897 odrnian. Rdinice pomi?dzy wi?kszohci% z nich

przedstawiaj^ stosunkowo maty interes, gdyi nie s% scisle odziedziczane. Nikt

») Lindley, Horticulture, p. 116, ora* Knight, on the Apple Tree w Trane. Hort.

Soc. vol. VI.

*) Trans. Hort. 8oc. vol. I, 1812.

*) Journ. of Hort. marzec 1866.

«) Transact. Horticult. 8oc. vol. IV, p. 68. Co do wypadku Knighta zob. vol. VI,

p. 547. Kiedy Coccus zjawit si? po ra* pierwszy w Anglii, szkodzil on podobno bardziej

pniomjleSnych jabloni, aniieli zaajduj^cym si? na nich jabtkom (vol. II, p. 163).

M Mdmoires de la Soc. Linn, de Paris, Tom ill 1825 p. 161 i Seringe, Bulletin,

Botan. 1830, p. 118.

') Gardener's Chronicle, 1849, p. 24.
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np. nie moie z nasienia jaWoni„Ribston- Pippin" wyhodowad drzewa tego same-

go gatunku, a przypuszcza si§, ze „Sister-Ribston-Pippiu“ bylo kiedys jablkiem

bialem, przezroezystem, o kwasnym mi%zszu, albo pr^azej wielkiem lesnem jabl-

kiem >). Jest to jednak bt§dem przypuszczad, ze u wi^kszosci odmian cechy nie

odziedziczajg. si§ w pewnym stopniu. W dwoch grupaeh potomkow, wyhodo-
wanych z dwdch dobrze oznaczonych gatunkdw, wiele potomkow, podobnych

do lesnej jabloni, b^dzie bez wartosci, jednakie wiadomo obecnie, ze te dwie

grupy nietylko rozni% si§ zwykle od siebie, lecz ze do pewnego stopnia podo-

bne s$ do swych rodzicow. Widzimy to w islocie w rozmaitych podgrupach

Russlings, Sweetings, Codlins, Pearmains oraz Renet i t. d. a
), ktore pochodz^

wszystkie, jak si§ przypuszcza, lub jak o wieln wiadomo na pewno, od inuych

odmian, noszacyeh te same nazwy.

Grusze (Pt/rus communis). — Nie potrzebuj§ wiele mdwic o tern drzewie

owocowem, kldre w stanie dzikirn silnym ulega zboczeniom, a w hodowli oka-

zuje w nadzwyczajnym stopniu zmiennosc w owocach, kwiatach i lisciacli.

Jeden z najslynniejszych botanikdw europejskich, Mr. Decaisne, starannie zba-

dal liczne odmiany. Jakkolwiek niegdys przypuszczal, ze pochodz^ one wi$-

cej niz od jednego gatunku, przekonal si§ teraz, ze nalei% wszystkie do jedue-

go tylko. Doszedl on do takiego wniosku dlatego, iz u rdfcuych odmian zna-

lazl zupetny szereg przejsd pomi^dzy najbardziej krancowemi formami. Ten

Pomirno tej nadzwyczajnej zmiennosci, wiadomo teraz z pewnoseia, iz liczne

gatunki reprodukujq. przez uasiona charakterystyczne cechy rasy swej *).

Poziomki (Fragaria).—Owoc ten zasluguje na uwag$ ze wzgledu na wiel-

kq, ilosd gatunkdw, ktdre s$ uprawiane, oraz szybkie uszlachetnienie w przeci^gu

ostatuieh pi^cdziesieciu lub szescdziesi^eiu lat. Pordwuajmy tylko owoc jednej

z uajwi^kszych odmian naszych wystaw z dzikij poziomki), lesn^, lubtez z wi§k-

szym nieco owocem dzikiej, amerykanskiej, wirginskiej poziomki, a zobaczymy,

jakich cuddw dokonalo tu ogrodnietwo *).

Liczba odmian zostala rdwniez pomnozona w niezwykle szybki sposdb.

W roku 1746 we Francyi. gdzie owoc ten oddawna ju4 uprawiano, znane byly

tylko trzy odmiany. W roku 1766 wprowadzono pi$c gatunkdw, te same, ktd-

re obecnie si§ uprawia; lecz otrzymano tylko pi^e odmian F. vesca z kilku pod-

odmianami. Dzis istnieje prawie uiezliczona ilosc odmian rdfcnyeh gatunkdw.

Gatunki te skladaj$ si§ po pierwsze z uprawnej lesnej lub alpejskiej poziomki,

pochodz^cej od F. vesca, pospolitej w Europie i Ameryce Pdfuocnej. Istnieje

») E. Thompson w Gardener's Chronicle, 1858, p. 788

*) Sager et, Pomologie Physiologique, 1830, p. 263. Downing Fruit Trees, p. 130,

184,
189 etc. London's Gardener's Magazine, vol. VIII, p 817. Alexis Jordan de l'Origine

des diverses vari6t6s w Mimoire de l'Acad Imper. de Lyon. Tom II, 1862, p. 75, 114.

Gardener's Chronicle, 1850, p 774. 788.

») Gardener's Chronicle, 1856, p. 804, 1857, p. 820, 1862, p. 1195.

*) WigkszoS6 najwi^kszych ogrodowych poziomek pochodzi od F gramliflora lub

Chiloensis-, nie widzialem atoli opisu form tych w dzikim ich stanie. Methuen's Soarlet

(Downing,
Fruits, p. 527} mu „ogromne ewoce nadzwyczajuej wieUoSoi* i naleiy do od-

dzialu, pochodzqcego od F. vlrgiaiaax, owoc tego gatanku. jak stysz? od Prof. Asa Gray,

jest tylko nieznacznie wi^kszy od owocu zwyczajuej naszaj leSaej poziomki, F. vesca.
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tei dzikie odmiany europejskie, kthre Duchesne zalicza do F. vesca; wszelako

niekthre z nich uwazane ssj przez kilku botanikhw za gatunki. Powthre, zielona

poziomka, pochnd/.aca od europejskiej F. collina i mato w Anglii uprawiana.

Potrzeeie Hautbois" europejskiej F. elatior. Po czwarte poziomka Scarlets

(szkarlatna), pochodzaca od F. virginiana, pospolitej na calej szerokosci Ame-

ryki Pofnocnej, Po piqte poziomka Chili, pochodzaca od F. chiloensis, zamie-

szkujacej zachodnie brzegi umiarkowanych cz?sci Ameryki Pofnocnej i Potu-

dniowej. Wreszcie ananasy lub karoliny (wtqcznie z dawm* czarna), uwazane

przez wiekszosc autorhw za odmieuny gatunek, przezwane F. grandiflora i za-

mieszkujace podobno Surinam; lecz jest to oczjrwiseie bt?dne. Tak wielka po-

waga jak Mr. Oay uvraza form? t? tylko jako scisle wyrazonq ras? F. chiloen-

sis
i
). Te pi?c lub szesc form wiekszosc botanikow uwaza za specyficznie

rhSne; wszelako jest to wqtpliwe, albowiem Andrew Knight 2
), ktory wyhodo-

wal nie mniej jak 400 skrzyiowanvch poziomek, twierdzi „te F. virginiana,

chiloensis i grandiflora, mogq by<f doprowadzone do tego, te si? bez rdinicy

rozmnaiaj? pomiedzy sobq“. znalazl on tet, te zgodnie z zasadq przemiany

analogicznej mozna'z nasienia kaitdej z nich pojedynczo otrzymad podobne

odmiany.
, , , . ,

Od czasu Knighta przybyly nara jeszcze obnte dowody na to s
)
w jak

wielkim stopniu formy amerykahskie same si? krzyiuja. W samej rzeczy, ta-

kim krzyzowaniom zawdzi?czamy wi?kszosd naszych najwyszukanszych, obe-

cnie istniejqcych odmian. Nie udafo si? Knightowi skrzyfcowad europejskiej

lesnej poziomki z amerykahskq szkarlatna lub z poziomkfj Hautbois. Tym-

czasera udalo si? to Mr! Williamsowi z Pitmaston. Lecz mieszane potomstwo,

pochodzqce od poziomki Hautbois, nie wydalo nigdy nasion i przynosilo tylko

dobre owoce, z wyjqtkiem jednego, kthry odtworzyt mieszanq rodzicielskq for-

m? 4
j. Major R.’Trever Clarke donosi mi. ze skrzyzowaf dwoch przedsta-

wicieli z grupy poziomki ananasowej (Myatt’s B. qeeu i Keen’s Snedling) z po-

ziomka lesna i Hautbois i ze w obu razach otrzymat tylko jednego potomka.

Jeden " z nich nosil owoce, byt wszakie prawie zupelnie bezpfodnym.

Mr. W. Smith z Yorku wychowat podobne mieszahce z takim samym ma-

tym skutkiem 8
). Widzimy z tego a

), te gatunki europejskie i amerykahskie

mogq z pewnq trudnoseiq bye krzyzowane. Lecz jest nieprawdopodobnem,

by w ten sposdb powstaly kiedy mieszahce, dostateeznie plodne, aieby ho-

dowla ich opfacala si?. Fakt ten jest zadziwiajacym, gdyz formy te pod wzgl?-

dem swej budowy nie bardzo si? r<52niq, a czasami w tych okr?gach, gdzie

rosnq dziko, sq, jak slysz? od Prof. Asa Gray, ze soba polqczone za pomocq

form posrednich, kthre sprawiajq pewna trudnosd.

Energiczna hodowra poziomki naleiy do nowszyeh czashw, a odmiany

hodowane mogq bye w wi?kszosci wypadkdw pomieszczone w jednej z wyiej

wymienionych pierwotnych form rodowych. Poniewaz amerykahskie poziom-

ki krzyiuja si? tak obficie i dowolnie pomi?dzy sobq, zaledwie wqtpic moiemy,

i) Le Fraisier, par le Comte L. de Lambertye.

*) Trans. Hort. Soc. vol. Ill, 1820, p. 207.

») Zob. wzmiankg Prof. Decaisne i innych w Gardener's Chronicle, 1862, p. 836

i 1858, p. 172, ora* Mr. Barneta prac? w Transact. Horticult. Soc vol. VI, 1826, p. 170.

«) Transact Horticult. Soc. vol. V 1824, p. 294.

») Journal of Horticulture 80 Dec. 1862, p. 779, aob. takie o tern Mr. Prince tam-

2e 1863, p. 418.

•) Co do dalszych dovrodfiw zob. Jonrnal of Horticulture, 9 Dec. 1862, p. 781,
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ie w koncu zmieszaja si? one z czasem do nierozpoznania. W istocie znajdu-

jemy juz obecnie, ie ogrodnicy nie zgadzaj% si? co do tego, do jakiej klasy

zaliczyd majq, niektdre z tych odmian, a jeden z autordw robi uwag? w „Bon

jardinier u
za 1840, ie wprzddy mozliwem byto podciqgn^c je wszystkie pod

jeden gatunek, lecz ie obeenie jest to niemozliwem do zrobienia z formarai

amerykauskiemi, gdyz nowsze odmiany angielskie wypelnity catkowicie Juki

pomi?dzy niemi '). 'Zmieszanie ze sob% dwbch lub wi?cej pierwotnych form,

ktore nastapito, jak to raamy wszelkie powody przypuszczac, u niektdrych na-

szych form hodowanych od* dawna, poczyna obecnie wyst?powac faktycznie

u naszych poziomek.

Gatunki uprawne przedstawiaj^ pewne zboczenia, godne uwagi. Czarny

ksi%ze, potomek Keen’s Imperial (ten ostatni znow pochodzi z nasienia bardzo

bialej poziomki, bialej Karoliny) jest godny uwagi „dla swej sw oiscie ciemnej

i gladkiej powierzchni, a takie diatego, ii posiada wygl%d, rbiny od wszelkiej

iunej odmiany" *). Pomirao, ii owoce u rozmaityeh odmian tak znacznie r6i-

nn} si? ksztaltem, wielkosci$, barw% i wlasnosciami, to jednak;itak zwane na-

sieuie (odpowiadajace catemu owocowi sliwki), za wyj^tkiem okolicznosci, ie

bywa mniej lub wi?cej w mi%4szu zagI?bione, jest wedtug Be Jonhhe s
)

wsz?-

dzie absolutnie takiein samem, a to mozna niew%tpliwie wytlomaezyd okolicz-

nosciq, iz nasienie nie ma wartosci i w skutek tego nie podlegalo doborowi.

Poziomka jest wlaseiwie trdjlistn^; w r. 1761 Duchesne wychowal jeduolistn^

odmian? europejskiej z poziomki lesnej, ktor^ Lineusz podnidsl wijtpliwie do

godnosci gatunku. Potomstwo tej odmiany jako tei wi?kszosci odmian, nie

ustalonych przez dlugotrwaly dobdr, powraca cz?sto do zwyklej formy, lub tei

przedstawia stany posrednie 4
). Pewna odmiana, wychowana przez Mr. Myatta*),

a nalezqca widoeznie do jednej z amerykanskich form, przedstawia zboczenie

w przeciwnym kierunku, posiada bowiem pi?d lisci; Oodron i Lambertye wspo-

minaja takste odmian? pi?ciolistn$ F. collina.

Czerwona krzewiasta poziomka alpejska (jedna z oddzialu F. vesca) nie

wytwarza zadnych rozfogdw lub wypustek, a to zadziwiajace zboczenie w bu-

dowie przekazywane bywa w czystym stanie za pomoca nasienia. Inna pod-

odmiana, biala krzewiasta poziomka alpejska, wyrdinia si? w ten sam sposdb,

gdy wszakfce rozmnaia si? jij za pornoc^ nasienia, wyrodnieje ona cz?sto i daje

ro^liny z wypustkami ®). Jedna poziomka z oddzialu amerykanskiej ananaso-

wej daje takze, jak utrzyraujq. niewiele tylko wypustek 7
).

6 rodzajach poziomek wiele juz pisano. Prawdziwa poziomka Hautbois

nosi wlaseiwie organy m?zkie i ienskie na oddzielnych osobnikach 8
)

i z tego

powodu zostala nazwana przez Duchesne’a rozdzielnoplciouq: cz?sto jednak

produkuje ona formy obupfciowe; a Lindley ®), ktory rozmnaial takie rosliny

za pomocq rozlog6w, niszczqc jednoczesnie iu?zkie kwiaty, wychowat w krdt-

kim czasie pokolenie, samodzielnie si? zachowuj^ce. Inne gatunki okazuj$

i) La Fraisier, par le Comte 8. de Lambertye p. 221, 280.

*) Trans, hort. son v. VI, p. 200.

*) Oard. Chron
,
18&8, p. 173.

4
) Godron de lEspdce, T. I, p. 161.

») Card. Chron., 1851, p 440.

o) F. Gloede, w Card. Chron. 1862, p 1053.

. Downing, Fruits, p. 632.

•) Barnet, w Transact. Horticnlt Soc. voL VI, p. 210.

*) Gardener's Chronicle, 1847, p. 539.
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cz^sto sktonuosc do niezupetnego rozdziatu plci, jak to zauwaiytem u roslin,

hodowanych w cieplarniach. Wiele odmian angielskich, ktore tutaj w Anglii
nie inaja takiej sktonnosci, gdy s$ hodowane w bogatych gruntach potnoc-
nej Ameryki J

), wytwarza zwykle rosliny rozdzielnoptciowe. I tak, zauwa-
iono w Stanach Zjednoczonych caty akr Keens Seedlings, ktora z powodu bra-
ku kwiatdw m^zkich byta prawie bezptodn%; ogdlniejszem jednak prawidtem
jest, ze kwiaty m^zkie przewyzszaj^ zenskie co do ilosci. Kilku cztonkdw to-

warzystwa ogrodniczego w Cincinnati, ktdryiu szczegdlniej polecono zbadad
ten przedmiot, donosi, ie „niewiele odmian posiada kwiaty z obu rodzajami
zupetuych organdw ptciowych" i t. d. Najlepsi hodowcy w Ohio, siej$ po
ka^dycb siedmiu szeregach roslin stupkowych czyli sfcehskich jeden szereg obu-
ptciowycb, zawieraj%cych pytek dla jobu form; obuptciowe wszakze, w sku-
tek straty, poniesionej na wytworzenie pytku, daja mniej owocdw, aniieli rosli-

ny zenskie.

Odmiany r<5zni$ sie porni^dzy sob% pod wzgl^dem konstytucyi. Niektdre
z naszych najlepszych gatunkow augielskich, jak Keens Seedlings, s% za deli-

katne dla pewnycn cz^sci potnocnej Ameryki, gdzie inue angielskie odmia-
ny i wiele amerykanskich dojrzewa doskonale. Stawny owroc „ British

Queen" moze bye hodowany tylko w niewielu miejscach Anglii lub Francyi;
zaleiy to jednak, jak si§ zdaje, bardziej od natury gruntu, anizeli od klimatn.

Pewien znakomity ogrodnik powiada, ze „2aden smiertelniknie mdgtby wy-
chowad British-Queen w Parku Shrublaud, jezeliby nie zostata zmienionq cata
natura gruntu" *). „Constantiua“ jest to jedna z odmian najbardziej zdol-
nych do przezwyci^zania ztych warunkdw i mosfce przetrzymac nawet zirny ros-
syjskie, tatwo jednak zostaje spalon$ przez stonce, tak ze nie dojrzewa w pe-
wnych rodzajach gruntu Anglii, lub Standw Zjednoczonych s

). Poziomka ana-
nasowm Filbert „wymaga wi^cej wody, anizeli kaida inna odmiana, a je^eli ro-
sliny cierpiq. niekiedy z powodu suszy, to s$ nast^pnie malo lub nic nie warte" 4

).

Poziomka „Cuthill-Black Prince" ma szczegdlnq. sktonuosc do rosy m%cz-
nej; przytoczono nie mniej jak szesc wypadkow, w ktdrych odmiana ta cier-

piala znacznie, podczas gdy iune odmiany, tui rosnace i w taki sam zupetnie
sposdb traktowaue, wcale nie byly dotkni^te przez ten grzybek 6

). Czas doj-
rzewania jest bardzo rozmaity u roznych odmian. Niektdre, nale&jce do od-
dziatu poziomki lesnej lub alpejskiej, produkujij w ciqgu lata caty szereg
zbiordw.

Agrest (Rides grossularia). — Sgdzp, ze dotychczas nikt nie w$tpit
o tern, iz wszvstkie gatunki hodowane pocbodza od dzikiej rosliny tej same)
naz wy, pospo’lftej w srodkowej i potnocnej Euro'pie. Jest wi§c bardzo do iy-
czenia, aby wymienic krdtko wszystkie te punkta, ktdre jakkolwiek nieznaczne,
ulegty jednak zboczeniom. Gdy przyjmiemy, ie rdznice te s^ nast^pstwem ho-
dowli, wtedy rdzni autorowie me beda moze tak skorzy do przypuszczenia, it

istnieje wielka liczba nieznanych dzikich form rodowych dm innych naszych

‘) Co do rozmaitych danych o poziomkach amerykahskich, zob. Downing, Fruits

p. 524. Gardeners Chronicle, 1843, p. 188, 1847 p. 539, 1861 p. 717.

*J Mr. D. Beaton w Cottage Gardener, I860, p. 86, zob. takie Cottage Gardener,

1855, p. 88 i wiele innych autorytetbw. Co do kontynentn zob. Gloede w Gardener'a Chro-

nicle, 1862, p. 1053.

3
) W. F. Radclyffe, w Journal of Horticnl., 14 marca 1865, p. 207.

*) H. Doubleday, w Gardener1
* Chronicle, 1862, p. 1101.

*} Gardener's Chronicle, 1854, p. 254.

Dziela Karola Darwina.

—

Zmiennoii zwierz^t i rotlin. T. L 88
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roslin uprawnych. Agrest nie jest wspominanym przez pisarzy czasdw klasy-

eznych. Turner wspomina go w 1573 a Parkinson wylicza w 1629 osiem

odmian. Katalog towarzystwa ogrodniczego z 1842 podaje 149 odmian, a spis

ogrodnikdw Lancashire zawiera podobno przeszto 300 nazw J
). W „ Goose-

berry Grovers Register" z 1862 znalaztem, ze 243 rdznych odmian pozyskato

w rozmaityeh czasach nagrody, tak ie musiata ich istnie'd ogromna ilosc! Bez-

w^tpienia rdznica pomiedzy wieloma z tych odmian jest bardzo mala. Kiedy

Mr. Thompson klasytikowat owoce dla towarzystwa ogrodniczego, znalazt

w nomenklaturze agrestdw mniej zamieszania, niz u w'szystkich pozostatych

owocdw; przypisuje on to okolieznosci, \i „hodowcy maja wielki interes

w tem, azeby wykrywac gatunki o nazwie fatszywej", a to dowodzi znow, ie

wszystkie te gatunki, pomimo, ii s% tak liczne, moga z pewnosci% bye roz-

poznawane.
Krzaki rd4ni$ si§ w sposobie wzrostu; pionowe, roztozyste lub

powiste. Czas ulistnienia i kwitnienia jest rdfcny tak bezwzgl^dnie, jako tez

wzgl^dnie. I tak agrest „ Whitesmith" otrzymuje wczesnie kwiaty, ktdre, jak

s^dzq, skutkiem tego, ze nie s$ przez liscie ochraniane, nigdy nie produkuj%

owocdw *). Liscie rozni% sig w wielkosci, barwie i gtebokosci wci§c; sa one na

powierzchni gtadkie, puszyste lub wlochate; gat^zie s^ mniej lub wi^cej wet-

niste lub cierniste; „Jei (Hedgehog) otrzymat prawdopodobnie nazw§ sw^ od

specyalnej kolczastej budowy swyc-h pedow i owocdw 1*.

Musz§ tu zauwazyc, ze gatezie dzikiego agrestu s% gtadkie z wyjatkiein

kolcdw przy podstawie p^czkdw. Kolce same ssj albo bardzo mate, nikte i po-

jedyneze, lub tez bardzo wielkie i potrdjne; czasami s% zagi§te w tyt i przy pod-

stawie bardzo rozszerzone. Owoc u rozmaityeh odmian rdzni si§ nadzwyczajnie

co do pelnosci, czasu dojrzewania; co do tego, ze wisi ai do zmarszczenia si§,

a takie znaeznie co do wielkosci;—pewne gatunki maj§ owoce, ktdre sa ju2 duie

w bardzo wczesnym okresie wzrostu, podezas gdy inne pozostaj% matemi pra-

wie ai do stanu dojrzatosci. Owoc rdiui si§ takie bardzo pod wzglgdem bar-

wy; jest on czerwony, zdtty, zielony i biaty, — rni^zsz pewnego ciemno czerwo-

nego agrestu jest zabarwiony na zdtto; rdzni si§ on takze pod wzgl^dem smaku;

dalej pod tym wzgl^dem, ii bywa gtadki lub wetnisty; jednak tylko raata ilosd

czerwonego agrestu bywa ciernistq, podezas gdy z’darza si§ to cz§sto pomie-

dzy tak zw. agrestem biatvm. Dalej, owoce rozni^ si? co do kolcdw, a jeden

gatunek jest tak kolczasty," ze zostat nazwany jezozwierzem (Hendersons Porcu-

pine). Dwa gatunki gdy s$ dojrzate, otrzymujq, na swym owocu nalot pyt-

kowaty. Owoc rdini si§ pod wzgl^dem grubosci, uktadu fcytek tupiny i ksztat-

tu, ktdry bywa kulisty. podtu^ny lub owalny 3
).

Hodowatem dwadziescia cztery odmiany, a majac na uwadze, jak znaeznie

owoc si§ rd2ni, zadziwiajqcem jest, ie kwiaty wszystkich tych gatunkdw tak

bardzo podobnemi byty do siebie. U niewielu tylko dostrzegtem slad rdinicy

w wielkosci lub barwie korony. Kielich rd£ni si§ w nieco wi^kszym stopniu,

gdyi u kilku gatunkdw byt znaeznie czerwienszym nii u innych, a u jednego

biatego, gtadkiego agrestu byt niezwykle czerwony. Kielich rdinit si§ jeszcze

•) Loudon's Encyclop. of Gardening, p. 930 i Alph. de Candolle, Geographie

botan. p. 910.

*) Loudon's Gardener’s Magazine voL IV 1828, p. 112.

*) Najbardziej szczegfilowy opis agrestu podany jest przez Mr. Thompsona w Trans.

Horticul. Soc. 2 s«r. yol. I, 1836, p. 218; podlug niego podalem wi«kszoi6 powyissych

faktdw.
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w tem, 4e czesd podstawowa byla gtadk% lub welnist%, albo tez pokryt% gru-

czolowemi wloskaini. Zasluguje na uwag? fakt, przeczsjcy temu, czego ocze-

kiwac bylo mozna na zasadzie prawa korelacyi, a mianowicie, ze czerwony

gfedki agrest posiadal zadziwiaj^cy wlochaty kielich. Kwiaty agrestu „Sports-

man“, zaopatrzone s$ w wielkie zabarwioae przylistki, a to stanowi najbardziej

ajednak produkowaly obfite owoce. Mr. Thompson robi uwag?,4eu „

stu Pastime zuajdowaly si? cz?sto speeyalne przylistki po bokach owocu ).

Najbardziej interesujaca strong w historyi agrestu jest ciqgfe powi?ksza-

nie si? owocu. Manczester jest metropolis hodowcow; coroeznie wydawane

sa tam nagrody w ilosci pi?ciu szylingow do pi?ciu lub dziesi?ciu funtow za

najciezszy owoc. Coroczuie ogtaszany bywa „The Gooseberry Grower s Re-

gister". Najwazniejszy znany egzemplarz nosi dat? 1786, jest wszakze pe-

wnem, ze zebrania w celu rozdawania nagrdd odbywaty si? juz kilka lat wcze-

sniei *). Rejestr za 1845 zawiera dane o 171 wystawack agrestu, ktore tegoi

roku odbywaty si? w rdznych miejscowosciach; a fakt ten dowodzi, najak

wspaniata skale prowadzone byly hodowle. Owoc dzikiego agrestu waiyl po-

dobno 3
)
blizko cwierc uncyi ezyli 5 penny weights (dwts), t. j. 120 granow.

Okoto 1786 wystawione byly agresty, ktore wazyly 10 dwts, tak ie waga ich

wtedy byta podwdjmj. W 1817 osii|gni?to wag? 26 dwts. 17 grs.; do r. 1825

nie zrobiono zadnego post?pu, leez wtedy osii}gni?to 31 dwts. 16 grs.; w 18«0

agrest „Teazer“ wazyf 32 dwts. 13 grs.; w 1841 ^Wonderful" wazy!32dwts.

16 grs.- w 1844 „L<>ndon“ wa4yl 35 dwts. 12 grs.. awroku nast?pnym 36 dwts.

16 grs
’ W roku 1852 owoctej odmiauy osiagnat w Staffordshire zadziwiajqc%

wage 37 dwts. 7 grs.
4
)
ezyli 895 grandw (prawie 5 lutdwj, to jest siedem do

osmiu razy wiecej niz waga dzikiego owocu. Znalazlem, ie male jabtko, ma-
• ‘ Agrest „Londou“ (ktd

•

ku 1864 wi?kszej

^ p
s agrestu osi^gn^t

jui'mozliwie uaiwi^szij wag?, jeieli z biegiem czasu nie powstanie zupelnie

nowa i rdtna odmiana.
.

Ten stopniowy i w ogdle Giggly przyrost wagi od ostatniego dziesigtka

lat przeszlego stulecia az do r. 1852 stanowi prawdopodobnie po wi?kszej cz?-

sci skutek ulepszonych metod kultury; albowiem obecnie zwraca si? na t? osta-

tnia jaknajwiekszq. uwag?. Gat?zie i korzenie wycigga si?, preparuje si? pro-

chnic?, nawozi si? grunt, a na kafcdym krzaku pozostawia si? tylko mala liosc

jagdd a
). Lecz przyrost ten zaleiy bezwgtpienia gldwnie od ciggtego wyboru

osobnikow, o ktdryeh wiadomo, ze sa wci%4 coraz zdolniejsze do produkowania

takich naazwyczajnych owocdw. Z pewnoseig odmiana ^Highwayman" me

l) Catalogue of Fruits of Hortic. Soc. Garden, 8 edit. 1842.

*) Mr. Clarkson z .Manczestru: on the Culture of the Gooseberry w London's Gar-

denerls Magazine, vol. IV, 1828, p. 482.

•) Downing, Fruits of America, p. 213.

*) Gard. Chronicle, 1844, p. 811, gdzie podana jest tabela. Dalej 1846, p. 819. Co

do wag, najbardziej kraftcowych, jakie osi$gni$to, p. Journ. of Hortic., 26 czerwca

1864, p. 61.
, _

s
j Mr. Squl, z Lancaster, w Loudon's Gard. Mag. vol. Ill, 1828, p. 421 i vol. X,

1884, p. 42.
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wydataby w 1817 r. owocdw, identycznych z owocami „Roaring Lion“ z 1825.
Podobnie tet

,,
Roaring Lion", pomirno, iz hodowanym by! przez wielu ludzi

w licznyeh miejscowosciach, nie osiagn^tby takiego nadzwyczajnego tryumfu, jaki

w 1852 swiqcit agrest „Londynski“.
Orzech wloski (Juglans regia).—Drzewo to oraz orzech zwyczajny nalezsj

do rz^du, catkiem rbznego od szeregu powyiszych owocdw i dlatego specyalnie
je wspominamy jeszcze. Orzech wtoski rosnie dziko na Kaukazie i na
Himalajach, a w tern ostatniem miejseu Dr. Hooker J

) znalazl owoc w petni

wielkosci, lecz „tak twardy, jak Hickory-orzech".
W Anglii orzech wtoski przedstawia znaczne rdznice; a mianowicie:

co do ksztattu i wielkosci owocu, grubosci kory i cienkosci skorupy, Ta osta-

tDia wfaseiwosc data powdd do utworzenia odmiany, tak zwanej cienkoskoru-
powej, ktbra bardzo jest cenioaa, lecz jest nazbyt napastowana przez sikory 2

).

Stopien, w jakirn jsplro wypetuia skorupe, bywa bardzo rozny. WeFra’neyi
istnieje odmiana, zwaua gronowym orzeeheui wtoskim, u ktorej orzechy zrastaj%

si§ „p§czkami po dziesi^c, pi^tnaseie, a nawet po dwadziescia". Istaieje jesz-
cze inna odmiana, majijca ua tem samem drzewie rozmaicie uksztattowane liscie,

jak np. roznolistna „hornbeam“; drzewa te s% godne uwagi z tego wzgl^du, te

posiadaj^ wisz^ee gat^zie oraz wydtuZone, wielkie cieukoskorupowe orzechy *).

Mr. Cardan opisat szczegotowo kilka dziwnych fizyologicznych wlasciwosci
u odmiany, pokrywaj^cej si§ w czerwcu lisdmi, ktdra produkuje liscie i kwiaty
0 cztery lub pi^c tygodni pdzniej, a liscie swe i owoce w jesieni znacznie dtu-

zej zacnowuje niz odmiany pospolite; w sierpniu atoli znajduje sie ona w zu-
petnie tyrn samyrn stanie co inne. Te konstytucyonalne wlasciwosci bywaj$
scisle odziedziczane. Wreszcie orzechy vrtoskie, ktore wtaseiwe s$ oddzielno-
ptciowemi, nie wydajij niekiedy wcale kwiatdw mijzkich *).

Leszczyna pospolita (Corylus avellana). — VVi^kszosd botanikow zalicza

wszystkie odmiany do jednegu gatuuku pospolitego dzikiego orzecha 6
). Skorupka

zewn^trzna czyli okrywa rdini si§ znacznie; w’ hiszpanskim orzechu Barr’a jest

ona nadzwyczaj krbtkfj, w orzechach Lamberta bardzo dtugjj; w ostatnich jest

ona tak sciqgni^, ze przeszkadza wypadaniu orzecha. Ten rodzaj bton chroni

tak4e owoc od napadow ptakdw, gdyz zauwazono 6
), te sikory (Paras) prze-

cifjgaj^ee nad orzechami Lamberta, uszkadzaj^ tylko plaskie orzechy odmiany
tej oraz orzechy pospolite, rosn^ce w tym*e ogrodzie owocowym. Orzech purpu-
rowy Lamberta ma bton§ purpurowa, w k^dzierzawym orzechu Lamberta jest

ona w zadziwiaj^cy sposob rozprut^/ u czerwonego orzecha Lamberta skorka,

otaczaj^ca j%dro, jest czerwonij. Skorupka jest u niektdrych odmian gruba,

lecz w orzechu Cosford’a jest ona cienka, a u jednej odmiany jest barwy nie-

bieskawej. Owoc sam rdZni si§ znacznie w wielkosci i ksztatcie. W orze-

chach Lamberta jest on jajowaty i scisni^ty, w ptaskich orzechach Lamberta
1 hiszpanskich jest prawie okragly i znacznej wielkosci, w orzechu Oosforda

>) Himal. Journ., 18B*, vol. II, p. 834. Moorcroft (Travels, vol. II, p. 146) opisaj

4 odmiany uprawiane w Kaszmirze.

Zob. prac? tlomaczon^ w London's Gardener's Magazine vol. 1829, p. 202.

*) Cytowane w Gardener's Chronicle, 1849, p. 101.

*) Gardener's Chronicle, 1847, p. 541, i 658.

*) Nast$pne szczegoly czerpane s% z Catalogue of Fruits in the Garden of the Hor-

ticult. Soc. 1842, p. 103 i London's Encyclop. of Gardening, p. 943.

*) Gardener's Chronicle, 1860, p. 966.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



- 301 -

jest on podtuiny i pnjzkowany, a w czworokqtnym orzechu Downton jest on

tepo czworobocznym. ...
Bottom dyniowate. Uktad roslin tych stanowit przez dtugi przeeiag

czasn przedmiot spordw ze strony botanikdw. Liezne odmiany przytaczane

byty jaku gatnnki i co rzadziej si§ zdarza, formy uwazane obecnie za gatunki,

opisywano niegdys jako odmiany. Dzi^ki zadziwiajacym badaniom ekspery-

mentalnym dzielnego botanika, Mr. Naudin'

a

‘), w nowszych czasach rzucono

wiele swiatla na te grup? roslin. Naudin obserwowal w ciagu wielu lat prze-

szlo 1200 zywych egzemplarzy, ktdre zostaly sprowadzone ze wszystkieh cz?-

sci swiata i robit nad niemi doswiadczeuia. Obecnie przyjmuje si? szesc ga-

tunkdw z rodzaju dyni (Cucurbita), lecz tylko trzy si? uprawia 1 te tylko ob-

chodza nas tutaj; a mianowicie C. maxima i C. pepo — obejmujqce wszystkie

dynie, banie, melony oraz „ vegetable marrow", —• i C. moscluUa — arbuz cz.yli

kawon 2
). Te trzy gatunki nie znane s% w stanie dzikim, lecz Asa Gray

)

przytaeza trafne dowody na korzysc przypuszczenia, \i pewne dynie s? wlasci-

we Ameryce Pdlnocnej. ,. . ,

Trzy te gatunki s? blizko spokrewnione 1 iuaj% ten sain ogdlny wyglqd,

lecz liezne ich odmiany mog$ bye, wedlug Naudina, odrdinione na zasadzie

peu nych bardzo stalych cech; a co jest jeszcze wainiejsze me wydaj% one

przy krzyifcowaniu zadnego nasienia lub tez tylko jatowe, podezas gdy odmiany

krzyzuja si? dowolnie z nadzwyczajna swoboda. Naudin zaznaeza bardzo sil-

nie. ze lakkolwiek trzy te gatunki rdzniij si? od siebie znaezme pod wzgl?dem

wielu cech, odmiany te mogq bye wszakze prawie rownolegle uszeregowane

w sposob scisle aualogiczuy, jait to widzimy u form pszemey, u dwdeh glo-

wnych ras brzoskwini oraz w innych wypadkach.

Jezeli nawet niektdre z odmian niestate co do swych cech, to inne na-

tomiast, gdy rosna rozdzielone lecz w tych samych warunkach, sq, jak Naudin

kilkakrotnie zaznaf.za (pag. 6, 16, 35) „donees d’une stability presque compa-

rable a celle 3
des espeees les mieux caracterisees". Odmiana „L Orangin

(p. 43, 63) ma taka przewag? w przekazywaniu cech swoich, ze gdy zostaje

skrzyitowana z innemi odmiauami, wydaje znaeznq wi?kszosc osobmkow me-

zmienionych. Naudin, mdwiqc o C. pepo (p. 47), powiada, ze rasy tego gatun-

ku ne different des espfeces v6ritables qu’en ce qu elles peuvent s alher les

unes aux autres par voie d’hybridit^, sans que leur descendance perde la fa-

culty de se perpetuer". Gdybysmy mieli polegad tylko na zewn?trznych

rditnicach i nie uwzgl?dniac probierzy nieplodnosci, to wusieiibysmy z odmian

tych trzech gatunkow rodzaju Cucurbita utworzyc wielka llosd gatunkow.

Liczni przyrodnicy, zdaniem mojem, za mato zwracajq dzis uwagi na probierz

nieplodnosci; wszelako prawdopodobnem jest. V/. rdine gatunki roslin po dju-

gotrwalej uprawie i przemianie zmniejszyly stopien wzajemnej nieplodnosci,

jak to mamy wszelka podstaw? przyj^c dla zwierzqt domowych. Nie mamy

test prawa przyjmowac dla roslin uprawnych, iz odmiany nie osiqgajq. tu mgdy

malego stopnia wzajemnej nieplodnosci, jak to bliiej zobaezymy w jednym

') Ann. des sciences natur., Bot. 4 Serie vol. VI, 1856, p. 6.

*) Obecnie wiykszoSi botanikdw odrdinia rodsaj Cucurbita, z gatunkiem C. pepo —
dynia csyli bania, oraz rodzaj Cucumis, z gatunkami: C. sativue — ogdrok, C. melo- melon

i C. CitruUue—arbuz czyli kawon. (Vnjp. tlomacza).

l
) Amer. Journal of Science, 2 Ser. vol. XXIV, 1857, p. 442.
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z przysztych rozdziatdw, gdzie przytoczone zostanq pewne fakta wedtug auto-

rytetu Kolreutera i Gartnera J
).

Formy dyni (C. pepo) uklasyfikowane s% przez Naudina w siedem oddzia-

Ww, z ktorych kazdy obejmuje podrzgdne odmiany. Uwaza on tg rosling za

najbardziej, wedtug wszeliciego prawdopodobienstwa, zmienna na eatym swie-

cie. Owoc jednej odmiany (p. 33, 46) przewyzsza co do objgtosci owoc innej

wigcej jak dwa tysiqce razy! Gdy owoc jest bardzo znacznej wielkosei, wtedy

ilosc wyprodukowanych owocow jest matq (p. 45), przy mniejszych zas rozmia-

rach owocu, tworzy lcb sig wiele. Niemniej zadziwiajqcemi ssj zboczenia (p. 33)

w ksztatcie owocu. Typowa forma jest widocznie jajowata, bywa ona jednak

wydtuZonq w walec lub tez skrdcon§ w pfaska tarczg. Mamy takze nieskon-

czou$ prawie rozmaitosd w ubarwieniu i wtasciwosci powierzchni owocu,

w twardosci skorupy i mi^Zszu, rdwnieZ i w smaku tegoz, ktdry albo bywa
nadzwyczajnie stodkim i macznym, albo niezuacznie gorzkim. Nasiona ro^aiq,

sig takze w mafym stopniu w ksztatcie i bardzo zadziwiajqeo w wielko-

sci (p. 34), a mianowicie majq od szesciu lub siedmiu do dwudziestu pigciu mi-

limetrow dlugosci. U odmian, ktdre rosua prosto lub ktdre nie petzajq i nie

wij^, sig, w%sy jakkolwiek bezpoZyteczue (p. 31), albo istuiejq, albo s$ zast$-

pione przez rozne napdt potworne organy, lub tez brakich zupetnie. Wqsow brak

nawet u niektdrych petzajqeych odmiau, u ktdrycb todygi sa bardzo wydtuZo-
ne. Jest to szczegolne (p. 31), ze u wszystkich odmian o kartowatych tody-

gach, ksztatt lisci jest nadzwyczaj podobny.
Naturalisci, ktorzy wierzq. w niezmiennosd gatunkdw, utrzymujq czgsto,

ze nawet w formach najbardziej zmiennych cechy, uwazane p zez nicbjako
gatunkowo wazne, sa niezmienne. I tak naprzyktad, pewien sumienny autor *),

opieraj^cy sig na pracach Mr. Naudina, mbwiqc o gatunkacb dyni, powiada:

„au milieu de toutes les variations du fruits, les tiges, les feuilles, les calices,

les corolles, les dtamines restent invariables daus chacune d'elles“. Jednak
Mr. Naudin powiada przy opisie C. pepo p. 30: „Ici, d'ailleurs, ce ne sont pas

seulement les fruits qui varient, c’est aussi le feuillage et tout le port de la

plante. Neaumoins, je crois qu’on la distinguera toujours facilement de deux
autres especes, sil’on veut ne pas perdre de vue les caracteres differentiels que
je m’efforce de faire ressortir. Ces caracteres sont quelquefois peu marques,

il arrive name que plussieurs d’eutre eux s’effacent presque entiereraent, mais il

en reste toujours quelques—uus qui remettent l’observateur sur la vie“. Otdz,

naleZy zauwaZyc, jak odmieune wraZenie wywiera ostatni ustgp co do nie-

zmiennosci tak zwanvch gatunkowych cech, w pordwuaniu z wyz przytoczonq

cytatq Godrona.
Chcg tu dodac inuq jeszcze uwagg. Naturalisci twierdza ustawicznie, ze

zaden wazny organ nie zmienia sig; lecz tutaj obracajq sig oni w blgdnem kole,

gdyZ jeZeli jakikolwiekbqdz organ zmienia sig w wysokim stopniu, wtedy

poczytywanym jest za niewaZny, a ze stanowiska systematyki jest to zupetnie

prawidtowe. idnak statosd waZnosci,

dtugo zaiste gdzie czekad, zauim polcaze sig, ze jaki waZny organ

jest niestatym. Rozszerzony ksztatt znamion i ieh siedztjce potozenie na koncu
zalaznikapowinny bye poczytywane za wazne cechy, a Gasparini postugiwat sig

*) Giirtner , Bastarderzeuguug, 1849, p. 87 i 169, co do kukurydzy. Co do dzie-

wanny, tamie p. 92, oraz w .Kenntuiss d. Befrnchtung* p. 137. Co do tytuniu, p. Kolreu-

ter
,
Zweite Fortsetaung, 1764, p. 63.

*) De l’Espdce, par Qodron, Tom II, p. 64.
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niemi, azeby pewue dynie oddzielid jako rozne gatunki. Naudin powiada je-

dnak (p. 20). Ze cz?sci te nie przedstawiajq. statosci, a w kwiatach odmian tur-

banowych C. mamma przyjrauja one czasami zwyczajna budow?. Dalej

u C. maxima owocolistki tworzqce turban (p. 19) wystaja na dwie trzecie swej

dtugosci z osadnika. przez co tez taostatnia cz?sc jestzredukowan^ do pewnego

rodzajti blaszki. Ta zadziwiaj^ca budowa napotyka si? jednak tylko u niekto-

rych odinian i przechodzi stopniowo w form? zwyczajna, gdzie owocolistki sq

prawie zupetnie pokryte przez osadnik. U C. moschata zal^Znik (p. 50) zmie-

nia si? znacznie w formie. Jest on owalny, prawie kulisty, lub wa^owaty,

w gdrnej cz?sci mniej lub wi?cej nabrzmiaty, lub posrodku naokolo przew?Zony;

prosty albo skrzywiony. Gdy zalaznik jest krdtki i owalny, wtedy wewn?trzna

budowa nie rdzni si? od budowy C. maxi\na i pepo\ lecz gdy jest on wydtuZo-

nv, wtedy owocolistki zajmuj$ tylko koncow^ i nabrzmiaty cz?se. Dodam,

ie u jednej odraiany ogorka (
Oucumis sativus) owoc zawiera stale pi?c zamiast

trzech owocolistkow l
). Sydz?, iz nie mozna zaprzeczvc temu, ze raamy tutaj

przyktady zraiennosci organow najwi?kszego znaczenia fizyologicznego,

a dla wi?kszosci roslin takze najwyzszej wagi klasyfikacvjnej.

Sageret *) i Naudin znalezli, Ze ogorek (C. sativus) nie moze bye skrzy-

Zowany z Zadnym inuym gatunkiem rodzaju; jest on wi?c bezwytpiema gatun-

kowordzny od melonu. Wiele osdb b?dzie uwaZato zaznaezenie tego za zby-

teezne, a jednak dowiadujemv si? od Naudina *), ze istniejerasa melonow, kto-

rej owoc tak jest podobny do owocu ogdrka „z zewnytrz oraz z wewn?trznej

budowy, Ze zaledwie moZuaby odrdznid jeden od drugiego, gdyby nie pomagaty

w tem liscie“. Odmiany melonu zdajy si? bye nieskonezenie liezne, gdyZ Nau-

din po szescioletnich badaniach, jeszcze nie doszedl z niemi do konca. Dzieli

on je na dziesi?d grup, ktdre obejrauja liezne pododraiany, zupetnie tatwo po-

mi?dzy soby si? krzyZujace 4
). Z tych form, ktore Naudin uwaZa za odmiany,

botanicy utworzyli trzydziesci rdznych gatunkdw, a nie znali oni przytem

wcale wielkiej liezby nowyeh form, ktdre poiawity si? od tego czasu.

Zreszta tworzenie tak wielu gatunkdw nie wyda si? wcale zastanawiaja-

cera, gdy rozwaZvray, jak scisle cecby ich sy przekazywane za pomocy

nasienia l w jak zadziwiajacy sposob roZniy si? w wygladzie. „Mira est qui-

dem foliorum et habitus diversitas, sed multa magis fructuura" powiada Naudin.

Owoc jest czescia cenny, a zgodnie ze zwyktem prawidtem, — najbardziej

ztnodyfikowany. Niektdre melony nie sa wi?ksze od mafyeh sliwek, mne waZy

66 funtdw. Jedna odmiana ma owoc szkartatny! Inna zndw nie ma wi?cej jak

cal w srednicy, lecz bywa niekiedy przeszlo yard dluga „przyczem wije si? we

wszelkich kierunkach, jak Zmija“. Jest to szczegdlny fakt, iZ w tej ostatniej

odmianie daZy do silnego wydtuzenia si? liezne czesci roslin, a mianowicie: lo-

dygi szypulki Zeiiskich kwiatdw, srodkowe ptaty lisci, a szczegdlmej zalaZnik,

iako teZ owoc dojrzaly. Niektdre odmiany melondw sa z tego wzgl?du mtere-

sujace, iz przyjrauja charakterystyczne cechy roZnych gatunkdw, a nawetrOZ-

nycb, jakkolwiek pokrewnych rodzajdw. Tak, melon Zmijowaty ma mejakie

podobiehstwo do owocu Tricliosanthes anguina; widzielismy, Ze inne odmiany

>) Naudin, w Annates des Scienc. Natur., Botan., 4 ser. Tom XI, 1859, p. 28.

*) Memoire snr les Cu« urbitacAes, 1826, p. 6, 24.

») Flore des Serres, Oct. 1861, cytowani* w Gardeners Chronicle, 1861, p. 1135.

Ciytatem takie w prscy Mr. Naudina o Cucumis w Annales des 8cienc. Natnr. Botan.

4 ser. Tom XI, 1869, p. 6, a ktdrej zacaerpnglem kilka faktdw.

•) Zob. takie Sageret1
* Hdmoire, p. 7.
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ogdrkow s$ bardzo podobne; niektore odmiany egipskie maj^ nasienie, przyle-
gajsjce do cz?sci mi^iszu, a jest to charakterystycznem dla pewnych form 'dzi-
kich. Wreszcie, pewna algierska odmiana melonu jest ciekawa z tego wzgl?-
du, Ze zwiastuje swoje dojrzenie przez „dowolna i uaghj prairie dyzlokacy?",
przyszem zrazu owoc p?ka i w kawalki si? rozpada; to samo ma miejsce u dzi-
kiej C. momordica. Wreszcie Mr. Naudin robi bardzo stuszna uwag?: ze ta nad-
zwyczajna produkcya ras i odmiau ujednego gatunku oraz statosd jej, gdy krzy-
Zowanie temu nie przeszkadza, stanowia zjawiska, daj%ce wiele do mysleuia.

Drzewa pozyteczne i ozdobne.

Drzewa zastuguj^ takZe na krotk^ wzmiank? dla licznych zboczen, jakim
“legate, poniewaz roZnte si? pomi?dzy sobij szybkoscia i sposobem wzrostu,
jakoscte lisci i kory. Tak, katalog Mr. Laivsona z Edynburga zawiera dwa-
dziescia jeden odmiau jesionu zwyczajnego (Fraxinm excelsior), z ktbrych
pewne znacznie si? rdZnte korsj swojq. Tak, istaieje odmiana Zdlta, praZkowa-
na, czerwonawo biata, purpurowa, czarno korowa i gqbczasto korowa *).W szkdtce drzew Mr. Paula 2

)
rosnie nie mniej jak osiemdziesi^t cztery odmia-

ny. U drzew, o ile mogtem si? przekonac, wszystkie opisane odmianv powsta-
ty nagle przez jeden akt zboczenia, Znaczny czas, jaki potrzebey byt dla wy-
chowania wielupokolen, oraz mala wartosc, jak$ nadajemy odmianom z pewne-
mi zboczeniemi, wyjasnia, zkad to pochodzi, iz kolejne inodyfikacye nie zostaly
nagromadzone przez dobor naturalny. Wynika z tego. it nie n’apotykamy tu
pododmian, subordynowanych odmianom, ani tez odmian. podrz?dnych wvZ-
szym znow grupom. Wszelako Alph. de Candolle powiada 3

), ze na hjdzie
statym, gdzie lasy staranniej by waj^ utrzymywane, niZ w Anglii, nie ma lesni-
ka, ktdry nie zbieratby uasion odmiau, uwaZanych przez niego za najcenniejsze.

Nasze drzewa pozyteczne rzadko byJy wystawiane na wielkie przemianv
w warunkach zewn?trznych. Grunt, w ktdrym rosna, nie bywa dostatecznie
gnojony, a gatunki angielskie rosnij we wlasnym swym klimacie. Jesli zbada-
my jeduak wi?ksze zag.my w szkotkach drzew naszych, to znajdziemy zwykle
znaczne pomi?dzy niemi rdZnice, a podczas podrdzy* moich po Anglii, dziwily
mie bardzo znaczne roZnice w wygl^dzie tego samego gatunku w naszych ga-
jacn i boracb.

PoniewaZ zas rosliny w swym rzeezywiscie dzikim stanie tak znacznej
ulegajt} zraienuosci, dla wprawnego nawet botanika trudno b?dzie ozuaczyd,
czy drzewa gajowe (a s^dz?, Ze to ma miejsce) wi?kszym ulegajsj zboczeniom!
aniZeli te, ktore rosntj w pierwoborach. Jesli drzewa sadzone sa przez ludzi
w lasach 1 gajach, to nie rosn% one wtedy tutaj, gdzie w naturze moglyby ostac
si? przeciwko wielkiej ilosci wspdfzawodnikdw, nie sa wi?c one wystawione
na warunki naturalne. Nawet ta mafa rdZnica wystarezylaby prawdof odobnie
na to, aby w pokoleniu z drzew takich otrzymanem, wywoiac pewne przemia-
ny. Bez wzgl?du na to, czy nasze napdi dzikie drzewa angielskie, zgodnie
z ogdlnq zasada, ulegaj$ wi?kszym zboczeniom lub nie, aniZeli drzewa, rosnace
w borach rodzinnych — nie ma jednak Zadnej wqtpliwosci co do tego, Ze

') London's Arboretum et Jrutieetum, vol. II, p. 1217.

*) Gardeners Cbronicle, 1866, p. 1096.

*) Gdogr. botan., p. 1096.
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okazaty one znaczna ilosc scisle okreslonych i swoistych zboczen w budowie.

Co sie tyczy sposobu wzrostu, to posiadamy powisle czyli ptacz^ce odmiany

wierzby, jesionu, wiazu, d§bu, topolowki i innych drzew, a ten powisfy wyglad

bywa niekiedy dziedziczny, jakkolwiek w sposob bardzo kaprysny. U topoli

wtoskiej oraz u pewnych zaostrzonych lub piramidalnych odmian tarni, jaiow-

ca debu i t. d. uapotykamy swoisty sposdb wzrastauia. D$b heski ), ktdry

dla zaostrzouego swego ksztattu i wielkosci, zastuguje na uwag§, przedstawia

zaledwie stabe podobienstwo w ogdlnym wygl^dzie do d§bu pospolitego; „to-

f?dzie jego nie produkuj% z pewnosciij roslin takiego samego wyglijdu, wsze-

lako niektdre si), identyezne z form^ rodzicielska“.

Inuy dab piramidalny zostal podobno znaleziouy w stame dziknn wb’yre-

neiach, a to stanowi okolicznosc zadziwiaj^ca; po wi§kszej cz§sci rozwija si§

on tak dobrze z nasienia, ie de Candolle uwa*a go za gatunkowo rdzny a
).

Jatowiec piramidalny (J. mecica) przekazuje rdwuiez swe ceehy sa pornoc* na-

sienia 3
). Dr. Falconer donosi mi, ze w ogrodzie botamcznym w Kalkucie wy-

sokie ciepto czyni jabtonie piramidalnemi; w ten sposdb widzimy jednakowy

rezultat, osiqgni^ty tak przez wplyw klimatu, jako tet przez wrodzon% samoro-

dna sktonnosc 4
). ..... , ,

W ulistnieniu cz^sto odziedziczaj% si§: pstre liscie; ciemno purpurowe lub

czerwone liscie, jak u orzecha wioskiego, berberysu i buczyny; u ostatmch

dwdch drzew barwa odziedziczasi? czasami bardzo scisle, niekiedy zas tylko sta-

bo 6V odziedziczaja si§ dalej liscie gl^boko nadei^te, oraz pokryte kolcami,

iak u jednej odmiany palmy kluj^cej, bardzo slusznie nazwanej ferox, o ktorej

powiadaja, ze rozmnaza sig przez nasienie •). W istocie, osobliwe odmiany

okazuia mniei lub wiecej widgczn% d^znosc do rozmnaiania si§ przez nasio-

na r
)

Wedlug Bosca 8
)
ma to do pewnego stopnia miejsce u trzech odmian

wiazu, a mianowieie u trdjlistnego, u maj^cego liscie podobne do lipowych

oraz u wiazu, u ktorego sij skr^aone wldkna drzewne. Nawet u rdinolistnych

grabin (Carpinus betidus), ktdre na kazdej gat^zi maj$ liscie dwdch rozraaitych

form pewne rosliny z nasion wychowane, zachowuja t§ sam% wlasciwosc" ).

Przytocze jeszcze inny dziwny wypadek zboczeii w lisciach, mianowieie: wystg-

powanie dwdch pododmian jesionu, z lisdmi prostemi zamiast pierzastych, ktdre

do wiekszej czesci przekazuje cech? t$ potomstwu za posrednictwem nasion lu
).

Wyst^powanie powislych oraz zaostrzonych ku wierzchotkowi odmian drzew,

>) Gardener's Chronicle, 1842, p. 36.

«) Louden s Arboretum et Fruticetum. vol. Ill, p. 1731'

i) Loudon's Arboretum et Fruticetum. vol. IV, p. 2189.

4
j

Qodrou opisuje (De 1 Espece, Tom II, p- 91) eatery odmiany Bobinii, tadziwia-

iace ze wzgledu na sw6j sposdb wzrostu.

s) Jo.irnal of Horticultural Tour by Caledonian Horticult. 8oc. 1823, p. 107. Alph.

de Candolle, GAograpliie botan., p. 1083 Verlot, sur la production des VariAtA. 1865, p. »6

co do berberysu.

•) Loudon's Arboretum et Fruticetum, vol. II, p. 508.

*) Verlot, Des VariAtAs, 1866, p. 92.

•) Loudon's Arboretum et Fruticetum, voL III, p. 1376.

») Gardener's Chronicle 1841, p. 687.

iO) Godron, De 1‘EspAce T. II, p. 89. W Loudon'a Gardener*. Magazine vol. Ill

1836, p. 371 opisany i narysowany jest plamisty jesion o pojedynczycb liAciach; powstal

on w Irlandyi.

Daiela Karola Darwina.—ZmiennolA zwierz^t 1 roilin. T L 89
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nalez^cych do bardzo rdinych rz^ddw, oraz drzew, majqcych gl^boko wci$te,

pstre i purpurowe liscie, wskazuje, iz te zboczenia w budowie musz% stanowic

rezultat jakiegos bardzo ogdlnego prawa fizyologicznego.

Rdinice w ogdlnym wygl^dzie i ulistnieniu, ktdre nie s$ silniej wyraione,

nii wyiej przytoczone, zniewolily kilku scislych badaczdw uwaiac jako rdinega-

tunki pewne foray, o ktdrych wiadomo obecnie, ie stanowi% odmiany, Tak,

platan, ktory przez dtugi czas byt uprawiany w Anglii, byt przez wszystkich

prawie uwazaoy za gatunek pdtnocno amerykanski; obecnie atoli przez dane

historyczne wykazano, jak mi douosi Dr. Hooker, ie stanowi on tylko odmiany.

Dalej zas, Thuja pendida lub filiformis uwazana byla za wtasciwy gatunek

przez tak dobrych badaczow, jak Lambert, Wallich i iuni; wiadomo atoli obe-

cnie
?
ii pierwotne roMiny w licznie pi§ciu powstaly nagle na zagonie, gdzie

wysiane byly tuje wschodnie (Th. orientcdis), pochodz^ce od osobnika ze

szkdtki Mr. Loddigesa, a Dr. Hooker przedstawit doskonaie dowody na to, it

w Turynie tuje wschodnie wydaly potomstwo,naleiacedogatunku Th.pendula *).

Kaidy zauwazyt zapewne, it niektdre osobniki drzew stale otrzymuj%

i zrzucajq, liscie swe wczesniej, aniieli inne drzewa tego samego gatunku.

W Tuileryach stoi stynny kasztan kohski, przytaczany specyalnie jako oso-

bnik, otrzymuj^cy wczesniej liscie, aniieli inne. W blizkosci Edynburga stoi

d%b, zachowuj%cy bardzo dlugo liscie swoje. lWznice te zostaly przypisane

przez niektdrych autordw naturze gruntu, w ktorym drzewa te rosn$. Arcy-
biskup Whately zaszczepil wczesn% taming na pdznej, oraz naodwrdt, a oba
szczepy zachowaly wtasciwe kaidemu z nich okresy, roiniqce si§ o czternascie

dni, tak jak gdyby kaidy znajdowal si§ na 'wlasnym pniu swoim 2
).

Istnieje odmiana wi^zu z Kornwalii, ktdra prawie wiecznie jest zielon$

i tak delikatn§, ze p§dy bywajq, cz^sto przez mroz zabijane, a oamiany d§bu
tureckiego (Q . cerris) mozua podzielic na nietrwale, napot wiecznie zielone

i wiecznie zielone *).

Sosna (Pinus sylvestris). Wspominam drzewo to, albowiem jest ono nie-

matej wagi dla kwestyi wi^kszej zunennosci drzew naszych sztucznych gajdw,
w pordwnaniu z drzewami, rosn^cemi w warunkach zupelnie naturalnych.

Pewien bardzo dobrze poinformowany pisarz 4
)

podaje, it sosny przedstawiaj%

malo odmian wswych rodzinnych lasach szkockich, „lecz ie znacznie sig r6ini%

wygl^dem, ulistnieniem, wielkosci$, ksztattem, oraz barw§ igiel, gdy kilka ich

pokoled wychowuje si§ zdaleka od rodzinnego miejsca".

Malo jest w^tpliwosci co do tego, ii odmiany z wyiyn i nizin rdini^ si§

wartosci$ drzewa i ze mog% bye przez nasiona rozmnaiane. Usprawiedliwia
to uwagg Loudona *), ii „odmiany bywajtj cz^sto tak samo waine, jak gatunki,

a nawetwainiejszejeszcze“. Przytocze jeszcze dalszv wazny punkt, co do ktdrego

drzewo to ulega mekiedy zboczeniu. Przy klasyfikacyi roslin szyszkowych
podziaty oparte s^ na tern, czy dwie, trzy lub pi§d igiel siedzi wjednej po-
chwie ®). Oprdcz tych rdinic w sosnach napdtuprawnych, istniej% w niektd-

') Gardener's Chronicle, 1861, p. 5T6.

*) Royal Irish Academy w Gard. Chron., 1841, p. 767.

*) London's Arboretum et Fruticetum, vol. Ill, p. 1376 i p. 1846.

*) Garden. Chronicle 1849, p. 822.

*) Arboretum et Fruticetum, vol. IV, p. 2160.

•) Gardener's Chronicle, 1852, p. 693.
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rych cz?dciach Europy naturalne lub geograficzne rasy, uwaiane prze* niektd-

rvch autordw jako r62ne gatunki

1

). _ ,. .

7
Loudon *) uwaza za alpejskie odmiany sosny F. pumtlio wraz z r64nemi

jego pododmianami jak Mughus, nana i t. d., ktore znacznym ulegajsj zbocze-

niorn, gdy sadzi je si? w rozmaitych gatuakaeh gruutu i tylko „w staaiedosyc

czystyin z nasienia si? rozwijajsj". Gdy by to si? okazato stusznem kyDiy

fakt interesujacy, poniewaz dowodzitby, iz kartowacenie w skutek dtugotrwa-

iego wptywu ostrego klimatu odziedziczanem bywa az do pewnego stopnia.

Oloq posvolity ( Crataegus oxyacaittlia) uleg znacznym zboczemom. Pomi-

iajac nieskonczenie liczne i mate modyfikaeye w ksztatcie lisci, oraz w me>1
-

8«i, twardosci, soezystosci i ksztatcie jagod, Loudon ) wylieza dwadziescia

dziewiec dobrze okreslonych odmiaa; oprdcz »ych, ktore uprawiane bywaja dla

pieknych swych kwiatow, istniejajeszcze inne, ze zloto 46ttemi, czarnemi 1 bia-

fawemi jagodami, iane z wetnistemi jagodami, ajeszcze inne z kolcami odwro-

tnie zakrzywionemi. Loudon robi stuszmj uwag?, ze gtowna przyczyna, dla ktdrej

gtdg wydat wi?cej odmian niz wi?kszosd innych drzew, polega na tem,izuwaini

hodowcv wybieraia kafcda godna uwagi odmiane z ogromnych zagondw, ktbre

8i§ c^^z^ie wyciHjwuje^dla sztucznych zagajnikdw. Kwiaty gtogu za=
zwykle jeden do trzech stupkdw; w dwdch zas odm.anach, zwaaych Monojym

i Sibirica, istnieje tylko jeden stupek, a d'Asso powiada ze gtdg pospojity wy-

stepuje zwykle w Hiszpanii w takira stanie 4
). Istnieje tez odimana, wcale me

posiadajaca ptatkdw korony lub tez rnajaca tylko ptatki skartowaciate szcz^-

kowe. Stynny gtog Glastonbury kwilt 1 pokrywat sie lisdmi ku konc®wl,8™"

irfArwm in o'i.q «i n wvrlawat on iaarodv. pochoazace z wezesnego okresu

wzgieaem unsiuieuu* awcgu i

pdki sTmtode* Tecz*4e po przeciqgu trzydziestu lub ezterdziestulatstaj^ sie do

siebie bardzo podobue «). Przypomina nam to znany fakt, iz Deodary, cedry

Libanu oraz Atlasu dopdki s$ mtode, z najwi?ksz% tatwoscu* mog% byd odrdi-

niane, lecz bardzo trudno, gdy si? starzejsj.

Kwiaty.
Dla kilku powoddw nie b?d? szczegotowo rozpatrywat zmiennosci roslin

uprawianych wyt^cznie dla kwiatdw. Liczne z naszych ulubionych gatunkow

w^obecnym ich stanie sa potomkami dwdch lub kilku gatunkow, ktdre si? wza

jemnie sLzyzowaty i pomieszaty, a ta jedna ju4 okolicznosd utr“^ni®

wanie rdirnic, stanowincych skutek zboczen. Tak np. nasze r64e, petume, ka-

laeolarye, fuchsye, verbenv, mieczyki, pelargome 1 1. d. sa z pewnoscia

rakiego pochodzenia. Botanik dobrze obeznany z formami rodzicielskiemi,

i) p. Christ, Beitrage «. Kenntniss Europaischer Pinus Arten, Flora, 1864. Wyka-

aano tam, te w giroym Engadynie P. sylvestris i P. montana pol^caone s» formam

prseUciowemi.

*) Arboretum et Fruticetum, vol. IV, p 21&9 1 2189.

•) Ibid. vol. II, p. 830, Loudon's Card. Mag. vol. VI, 1830, p. 714.

4) Arb. et Fruticetum, vol. II, p. 834.

») Loudon's Gard. Mag. vol. II, 1838, p. 123.

•) Ibid. vol. II, 1835, p. 503.
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wykryje z pewnosciq niektdre dziwne r<5znice budowy w krzyzowanem, upra-
wnem potomstwie i zauwazy z pewnosciij, liczne nowe i dziwne ceehy konsty-
tucyonalne. Przytocz? tylko kilka przyktadow, dotycz^cych pelargonii i wzi?-
tych gtdwnie z prac Mr. Becka *), stynuego hodowcjr tycn roslin.

Niektdre odmiany potrzebuj^ wi?cej wody niz inne; „uiektdre bardzo po-
trzebuj^ no£a, gdy zbyt obficie uzywa ieh si? do szczepdw". Niektore, gdy
znajduiq, si? w doniezkach „zaledwie okazuj% wtdkna korzeniowe"; pewna od-
miana wymaga pewnego stopuia odosobnienia w doniczce, by wypuscid todyg?
kwiatow^; pewne odmiany kwitnq, dobrze na pocz^tku sezonu, inne na kohcu.
Znanq, jest pewna odmiana 2

),
ktdra „znosi nawet ciepto, potrzebne dla anana-

sdw (w ziemi i w powietrzu), nie rozrastaj^e si? przytem wi?cej, ni£ w zwyktych
oranzeryach; a .Blanche Flewi“ zdaje si? bye stworzonym dla wzrostu podezas
zimy, by cate lato odpoczywae, jak liczne rosliny cebulkowate". Te dziwne
wtasciwosci konstytucyonalne przystosowuj$ rosliny do bardzo roznych warun-
kdw i klimatow, gdy rosnie ona w stanie naturalnym.

Kwiaty przedstawiajij dla nas mato interesu, poniewai sij hodowane wy-
t^eznie prawie dla pi?knosci barw, wielkosci, doskonatosci ksztattdw, oraz spo-
sobu wzrostu. Ze wzgl?du na te specyalne punkta, zaledwie moznaby przyto-
czyd jakib?.dz dawno uprawiany kwiat, ktoryby nie ulegt znaeznyra przemianom.
Co obchodzi kwiaciarza budowa organow owocowania, jesli nie podnosz$ one
pi?knosci kwiatdwl Jesli zas ma to miejsce, to kwiaty zostaj% modyfikowane
w waznych cz?sciach; pr?ciki i stupki moga bye przeksztatcone w ptatki koro-
ny, mogq. si? rozwin%c ptatki w nadmiernej ilosci, jak to widzimy we wszyst-
kich petnych kwiatach. Proces stopniowego doboru, przez ktdry kwiaty staj$

si? coraz petniejszemi i gdzie kazdy krok w procesie przemiany bywa odzie-
dziczany, wykazany zostat w wielu wypadkach historyeznie. W tak zwanych
petnych kwiatach roslin ztozonych, korony srodkowych kwiatkdw zostaty zna-
cznie zmodyfikowane, a modyfikacye te staty si? dziedzieznemi.

W orliku (Aquilegia vulgaris) niektdre pr?ciki zostaty przeobraione
w ptatki korony ksztattu miodnikdw, a jeden odpowiada doktadnie drugiemu;
lecz w jednej odmianie przeobrazone s$ one w zwyczajne ptatki korony ®).

U pierwiosnkdw „hose ana hose" kielich jest jasno ubarwiony 1 tak powi?kszo-
ny, ze podobny jest do korony, a Mr. W. Wooler powiada ini, 4e cecha ta jest

dziedzicznij. Skrzy2owat on zwyczajny Polyanthus z odmiany, raaj^cij. ubar-
wiony kielich 4

), a niektdre z potomkow odziedziczaty barwny kielich przynaj-
mniej przez szesd pokolen. U stokrotki „hen and chicken" kwiat srodkowy
otoezony jest przez pokolenie matych kwiatdw, ktore rozwijaj% si? z p^kow
w tuskacn okrywy (involucrum).

Opisano pewien zadziwiaj^cy mak, u ktdrego pr?ciki zamienity si? w stup-
ki, a ta wtasciwosd odziedziczyta si? tak scisle. te ze 154 potomkow, tylko je-
den powrdcit do zwyktego i pospolitego typu ®). Pewna roslina jednoroczna,
zwana grzebieniem kogucim (Celosia cristata), przedstawia liczne rasy, u kt6-
rych todyga kwiatowa jest dziwnie wst?gowat$ czyli scisni?t%, a nawet wysta-

>) Gard. Chronicle, 1849, p. 623.

*) D. Beaton w Cottage Gardener, 1860, p. 377; p. tei Mr. Beck o wlaSciwoSciach

,Queen Mab“ w Gard. Chron., 1845, p. 226.

*) Moquin Tandon, Elements de Tiratologie 1841, p. 213.

*) p. Cottage Gardener, I860, p. 133.

6
; Cytowane prze* Alph. de Candolle, Biblioth. univers., Now. 1862, p. 68.
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wiono jednq roslin?, maj$c% faktycznie osiemnascie cali szerokosci 1
). Odmia-

ny peloryczne Gloxinia speciosa oraz wyzlinu wi?kszego Antirrhinum imjus

mog$ byd rozmnafcane za posrednictwem nasienia, a odst?puj% w zadziwiajqcy

sposdb od formy typowej tak pod wzgl?dera budowy, jak i wyglqdu. Daleko

bardziej zadziwiajqc% modyfikacye opisali Sir Wiliam i Dr. Hooker *) u Bego-

gonia frigida. Roslina ta produkuje wtasciwie kwiaty m?zkie i ienskie ua

tych samvch krzewach, a u kwiatdw zenskich okwiat jest gbrny (nadzawiqzko-

wy). Lecz w Kew jedaa roslina wvprodukowala oprdcz zwyczajnycb kwiatdw

jeszeze inne, ktdre przechodzily stopniowo w kwiaty obuplciowe, a u tych

ostatnieh okwiat byt dolny. A£eby pokazac, jakie znaczenie ma ta modyfika •

cya pod wzgl?dem klasyfikacyi, przytocz? tutaj co mdwi Prof. Harvey, a mia-

nowicie, ze „gdyby to zdarzylo si? w naturze i jakis botanik zebralby roslin?

z takiemi kwiatami, uwazalby jq metylko za rodzaj rd£uy. od begonii, ale pra-

wdopodobnie za typ nowego naturalnego rz?du“. Modyfikacyi tej pod jednym

wzgf?dem nie moina uwazac za potwornosd, gdy2 budowy analogiczne zdarzaj%

si? naturalnie w innych rz?dach, jak u skalnic (saxifraga) i kokornakowych

(Aristolo-chiaceae). VVypadek staje si? jeszeze znacznie bardziej interesujqcym

S

rzez obserwacy? Mr. 0. W. Crockers’ a, ktdry podaje, ze potomstwo pocho-

zqce od kwiatdw normalnych, produkowalo rosliny, posiadajqce prawie w tym

satnym stosunku, jak roslina rodzicielska kwiaty obuplciowe z okwiatem dol-

nym. Kwiaty obuplciowe, zaptodnione przez swoj wlasny pytek, byly

bezplodne. ...
Gdjby florysci zwracali uwag? na inne jeszeze odmiany oprdez tych,

ktdre zalecajq si? pieknosciq, gdyby pierwsze byly wybierane do hodo-

wli i rozmn'a2;aue przez nasienie, wtedy otrzyinanoby z pewnosciq, niezli-

czonq ilosd zadziwiajqcyeh odmian, a te prawdopodobnie tak czysto przeka-

zywalyby swe cechy, ze podobnie jak przy roslinach kuchennych hodowca

martw’ilby si?, gdyby caiy zagon nie przedstawial jednorodnego wyglqdu.

Florysci zwracali w niektorych wypadkach uwag? na liscie swych roslin

i otrzymali przez to najbardziej elegauckie i syinetryczne wzory barwy bialej,

czerwonej i zielonej, ktdre, jak niekiedy u Pelargonii, bywaj% scisle odziedzi-

czane s
). Kto tylko zechce naleiycie zbadac kwiaty wysokiej kultury w ogro-

dach i oranSeryach, ten zauwafcy liezne zboczenia w budowie, lecz wi?ksza

cz?sc powinna byd uwaiana za zwyczajne potwornodci, a przedstawiajq one

interes o tyle tylko, o ile pokazuja, jak plastycznq staje si? organizacya przy

wyzszej kulturze. Z tego stanowiska, takie dziela, jak teratologia Prof. Mo-
quin-Tandona. stajq. si? bardzo pouczaj%cemi.

Roze. Kwiaty te przedstawiajq. przyklad wielkiej ilosci form, uwazanych

powszechnie za gatunki, a raianowicie II. centifolia, gallica. alba, damascena,

spinosissima, braeteata, indica semperflorens, moschata i t. d., ktdre znaeznym

ulegty zboczeniom i byly pomi?dzy sob% krzyiowane. Rodzaj rdfcy nalezy do

bardzo trudnych ijakkolwiek niektdre z przytoczonycli wyiej form uwazane

s% przez wszystkich botanikdw za rdine gatunki, to inne znow sq wqtpliwe.

>) Knight, Transact. Hortic. Soc. vol. VI, p. 822.

*) Botanical Magazine, Tab. 5160, fig. 4. Dr. Hooker w Gardener1
* Chronicle, 1860.

p. 190. Prof. Harwey w Gardener's Chronicle, 1860, p. 145. Mr. Crocker, w Gardener1
*

Chronicle, 1861, p. 1092.

s
) Alph. de Candolle, Gdographie botan. 1083, Gard. Chronicle, 1861, p. 433, Odzie-

dziczanie biatych i zlotych pr^zek u Pelargonii zalezy w znaeznej cz?4ci od natury grun-

tu, zoh. D. Beaton w Journal of Horticul. 1861, p. 64.
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Tak, ze wzgl^du na formy brytanskie, Babington przyjmuje siedemnascie,

a Bentham tylko pi^c gatunkow. Mieszance niektdrych najbardziej od-
miennych form (np. rdzy indyjskiej, zaplodnionej pyfkietn r<5*y stulistnej)

produkuj% obficie nasienie. Przytaczam to wedlug autorytetu Mr. Riversa l
),

z ktorego dzieta wyj^tem wigkszosc nastepuj^cych " danych. Poniewaz
wszystkie prawie pierwotne formy, sprowaazone z rdznych krajow, byly
krzyzowane i odwrotnie krzyzowane, nie inozna si§ dziwid, iz Targioni Tozzetti,

mdwiqc o zwyczajnych rdzach ogroddw wtoskich, robi uwage „iz ojezyzna oraz

wtasciwa forma dzikiego typu wiekszosci ichosloni^tajest wielkq tajemnie%“ *).

Tem niemniej powiada Mr. Rivers, ze wzgl^du na rdz§ indyjska (p. 68), ie po-

tomstwo kazdej grupy mo2e bye rozpoznane przez starannego badaeza. Tenie
sam autor mowi cz^sto o rdSacb, maio zmieszanych; widoczuem jest atoli, ie

w bardzo wielu wypadkach rdznice, zalezne odzmiennoscii hybrydyzaeyi, tylko

przypuszczalnie mogq byd rozpoznane.
Gatunki ulegly przemianom tak za posrednictwem nasion, jak i paczkdw.

Takie p%czki zmodyfikowane ogrodnicy cz§sto nazywajq „sports“. W rozdziale

nast^pnym porusz§ bardziej szczegolowo t§ ostatni^ kwesty§ i pokaz§, ie od-
raiany p^ezkowe mogq bye rozmnazane nietylko przez szczepienie i oezkowa-
nie, ale czqsto tak2e przez nasiona. W ogdle gdy tylko ukaze siq nowa rdifca,

posiadajaca jakas swoistq cech§, to niezaleznie od tego, w jaki sposdb powsta-
la, byle tylko dawafa nasienie, stanie si§ z pewnoscia, wedlug Mr. Riversa

(p. 4) typem rodzicielskira nowej rodziny. Dqfcnosd do zboczeii jest u niektd-

rych gatunkow bardzo siln$, tak np. „ Village Maid“ (Rivers p. 16), gdy rosnie
w roznych gruntacb, tak znaeznie zmienia sig w barwie, iz ssjdzono, ie tworzy
kilka rdinyeh gatunkdw. W ogdle liezba odmian jest bardzo wielka, tak

Mr. Desportes w katalogu swoim za r. 1829 wylicza we Franeyi 2562 uprawia-
nyeh odmian; bezw^tpienia jednak znaezna ich czese jest tylko nominalu$.

Byloby zbyteeznem przytaczac specyalnie liezne roznice pomi^dzy roz-

maitemi gatunkami. Mozna wszakfce wspomniec niektdre wlaseiwosci konsty-
tucyonalne. Niektdre rasy franeuzkie (Rivers, p. 12) nie udajq siq w Anglii,

a pewien doskonaly hodowca kwiatdw 3
) robi nast§puj$cq uwag§: „nawet wje-

dnym i tym samym ogrodzie moina znalezc, ie rdza, ktora nie chce przekro-
czyd granicy pofudniowej, po za pdlnocnsj dobrze si§ udaje. Ma to miejsce

z odmianq „Paul Joseph"; rosnie ona energieznie i kwitnie wspaniale tu2 przy
granicy pdlnocnej; w ciqgu zas trzeeh lat siedem roslin nie zdolato nie wypro-
dukowac przy scianie poludniowej". Liezne r6ie mozna pgdzic „liczne atoli

nie nadaj% siq wcale do tego, a pomi^dzy niemi znajduje sig „ General Jacque-
minot" *). Na zasadzie dziatania krzyiowan i zboczeii Mr. Rivers wypowiada
entuzyastyeznie nadziei§, ze nastanie dzien, kiedy wszystkie nasze rdze,

nawet r6ie mszyste, b§da miaty lisc wieeznie zielony, bfyszczqce i pachnqce
kwiaty, oraz zwyczaj kwitnienia od czerwca do listopada.’ „Jest to, zdaje siq,

nadzieja bardzo odlegla, lecz wytrwalosd, oraz ogrodownictwo mog^ dokazad
cuddw“, jak to ju2 nieraz mialo miejsce.

Warto w krdtkosci podac dobrze znanq history^ pewnej klasy rdi.

W roku 1793 zasadzono kilka dzikich roz szkockich (R. spinosissima) w pe-

l
) Bose Amateur's Guide, by T. Rivers, 1837, p. 21.

*) Journ. of Hort. Soc. yol. IX, 1855, p. 182.

*) W. F. Radclyffe, w Journ. of Hort., 14 marca 1865, p. 207.

4
) Gardener's Chronicle, 1861, p. 46.
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wnym ogrodzie x
); jedna z tych rdz wydata lekko rdzowo zabarwione kwiaty*

Z tej wyhodowano roslin? z kwiatami napotpotwornemi, rdwniez czerwono
ubarwionemi. Osobniki z tych kwiatdw pochodzqce byly napdl peine, a przez
ustawiczny dobdr wytworzylo si? w ciqgu dziewi?ciu lub dziesi?ciu lat osiem
pododmian. W ciqgu mniej niz dwudziestu lat te peine rdie szkockie tak si?

powi?kszyly co do liczby i formy, ze Mr. Sabine opisat dwadziescia szesc do-
brze okreslonych odrnian, ktdre podzielit na osiem sekcyj.

W roku 1841 opisano •), iz w ogrodzie w poblizu Glasgow znajdowato
si? trzysta odmian, blado czerwonych, karmazynowycb, purpurowycb, czerwo-
nych, marmurkowych, dwubarwnych, bialych i ioltych oraz znaczuie si? r6i-

niqcych wielkosciq i ksztaltem kwiatdw.
Bratek ( Viola tricolor etc.) Historya tego kwiatu zdaje si 9 bye dosyd do-

brze znana. Wychowano go w ogrodzie Evelyna w r. 1687, jedaakze na od-
miany nie zwracano uwagi az do r. 1810 — 12, kiedy Lady Monke w zwiqzku
ze znanym hodowcq Mr. Lee, podj?!a si? energieznie kultury ich; a w ciqgu
kilku lat bylo juz dwadziescia odmian do sprzedania 3

). Olcolo tego samego
czasu, mianowicie 1813 lub 1814 Lord Qambiei- zebra! kilka dzikich roslin,

a jego ogrodnik Mr. Thompson uprawiat je wraz z kilku pospolitemi odmianami
ogrodowemi i dopiqt wkrdtee znaeznego ich uszlachetnienia. Pierwsza wielka
przemiana bylo to przeobrazenie ciemnych linij w srodku kw’iata w ciemnq pla-

czyli punkt sroakowy, czego dotqd nikt jeszeze nie by! widzial; obecnie
zas uwaza si? to za najgtdwniejsza wlasciwosd kwiatu pierwszej dobroci.
W roku 1835 ogloszono dzielo poswi?cone wylqcznie temu kwiatowi, a w han-
dlu znajdowalo si? czterysta znanych odmian. Dla tej to okolicznosci bratek
wydawal mi si? roslinq godnq studydw, a zwlaszcza dla wielkiego kontrastu
pomi?dzy malemi, matowemi, wydtuznemi, nieprawidtowemi kwiatkami dzikie-
go fiolka oraz pi?knemi, plaskaini, symetryeznemi, kolistemi, aksamitnemi, dwa
cale srednicy majqcemi, wspanialemi i rozmaicie ubarwionemi kwiatkami brat-

kdw naszyeh wystaw.
Gdy zaczalem jednak rzecz bliiej rozpatrywad, znalazlem, zejakkol-

wiek odiniany nalezq do tak niedawnego okresu czasu, panuje jednak wielkie
zamieszanie i wqtpliwosc ze wzgledu na ich pochodzenie. Hodowcy kwiatdw
sqdzq, ii odiniany 4

) pochodzq od kilku dzikich form, a mianowicie Viola tricolor,

lutea, grandiflora, aruoena i altaica, ktdre byly pomi?dzy sobq mniej lub wi?cej
krzykowane. Gdy zas rozczytalem si? w dzielach botanicznych, by upewnic
si?, czy formy te uwa£ane sq za gatunki, znalazlem takq samq wqtpliwosd i ta-

kie2 zamieszanie. Fiotek attajski jest, zdaje si?, okreslonq formq; niewiem
atoli, jakq rol? odgry wal on przy powstaivaniu naszyeh odmian; podobno byl
on skrzyzowany z fiolKiem zdttyrn. V. arnoena 6

) uwazana jest obecnie przez
wszy3tkich botanikdw jako naturalna odmiana fiolka wielkolistnego; a wyka-
zano, ie ten ostatni oraz fiolek sudecki

( V. sudetica) sq identyezne z fiolkiem

idltym. Fiolek zdlty oraz trdjkolorowy (wlqcznie ze zuanq jego odmianq, ma-
coszkq, V. arvensis) uwazane sq przez BaUngtona jako rdfcne gatunki, a zard-

*) Mr. Sabine w Trans. Hort. Soc. yol. IV, p. 285.

*) J. C. London An Encyclop. of Plants, 1841, p. 448.

*) Loudon's Qard. Mag. vol. XI, 1885, p. 427; takte Journ. of Horticulture, 14 kwie-

ciefi 1863, p. 275.

*) Loudon's Gard. Mag. voL VIII, p. 675, vol. IX, p. 689.

») J. E. Smith English Flora, vol. I, p. 806. H. C. Watson Cybeie Britannioa, vol.

I, 1846, p. 181.
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wno tez przez Mr. Gay'

a

*), ktory poswi^cit szczegolni* uwag$ catemu temu ro-

dzajowi. Specyficzna rdznica pomi^dzy fiotkiem zdttym i trojkolorowym opie-

ra si§ gtdwnie na tem, ze pierwszy jest scisle trwaty, drugi niezupetnie trwaly;

prdcz tego znajdujemy jeszcze k ilka innyeh nieznacznych i rnatych rd£nic

w ksztatcie todygi oraz przylistkdw. Bentliam taczy obie te formy; a wielka

powaga w tych rzeczach, Mr. H. C. Watson *), powiada, ze „podczas gdy

V. tricolor przechodzi z jeanej strony w V. arvensis, z drugiej zbliza si§ bardzo

do V. lutea i F. curtisii, tak, ze zaledwie mozna je odroznid". Pordwnawszy

z sob^ starannie liczne odmiany, przestalem robic dalsze poszukiwania, ktdre

za trudne dla kazdego, kto nie jest botanikiem z zawodu. Wi^kszosd od-

mian przedstawia cechy tak uiestate, ze gdy rosnie w ngdznym gruncie, lub gdy

kwitme po za obr^bem zwyktego czasa kwitnienia, produkuje odmiennie ubar-

wione kwiaty i znacznie mniejsze.

Hodowcy mdwii| o rdznyeh gatunkach, jako o dziwnie statych czyli pra-

wdziwycb; lecz nie pojmujg, oni przez to, jak w innyeh razach, it gatunek prze-

kazuje ceehy swoje przez nasienie, leez ze osobnik roslinny nie bardzo si§

zmienia w uprawie. Leez i tutaj ma do pewnego stopnia znaezenie zasada

dziedzieznosci, nawet u niestatych odmian bratkdw; albowiem dla otrzymania

dobrych odmian potrzeba konieeznie siae nasienie dobrych odmian. Tem nie-

mniej jednak zjawiaja si§ czgsto na kazdym dufcym zagonie nieliezne, dzikie

prawie osobniki, w skutek atawizmu. Przy pordwnaniu najwyszukanszych

odmian z blizko pokrewnemi dzikieiui formami, okazuje si§ oprdez rdiuicy

w wielkosci, ksztatcie i barwie kwiatdw, \t niekied^ i liscie rdznia sie ksztat-

tem, jako tei, ze czasami kielieh waba si§ w dtugosci i szerokosci listkdw kie-

liehowyeh. Rdznice w ksztatcie miodnikdw zastugujtj na szczegdlna uwag§,

poniewaz cechy organu tego stuzq cz^sto do odrotniania wielu gatunkdw

fioika. U wielkiej ilosci kwiatdw, ktdre pordwnatem w r. 1842. znalaztem, ie

po wi^kszej czgsci miodnik byt prosty, u niektdrych koniec miodnika byt za-

krzywiony nieco ku gdrze, na ddt lub do wn^trza, tak ze miat ksztalt haezyka.

W niektorych kwiatach miodnik zamiast ksztattu haezykowatego byt pod k%-

tera prostym na dot zakrzywiony, a nast§pnie w tyt i w gdr$; u innyeh byt on

znacznie powi^kszony, a wreszeie u niektorych czgsc podstawowa byta scie-

sniona i jak zwykle ku koheowi na bok zgi^ta. W wielkiej liezbie kwiatdw,

ktdre zbadatem w roku 1846 i ktdre pochodzity z ogrodu w innej cz§sci Anglii,

miodnik wcale prawie nie przedstawia! zboczeu. Ale oto Mr. Gay powiada,

ie w pewnych okolicach, zwtaszcza w Auvergne, miodnik dzikiego fioika wiel-

kolistnego ( V. grandiflora) przedstawia tylko co opisane zboczeuia. Old*, czy

mamy z tego wszystkiego wnosid, ie wspomniane odmiany uprawne stanowi$

potomstwo fioika wielkolistnego, oraz ze drugi zbidr, pomimo, it przedstawia

taki sam wyglqd ogdlny, pochodzi do fioika trdjbarwnego (F. tricolor), ktdrego

mioduiki, wedtug Gay'a, ulegaj% nieznaezuym tylko zboczeniom? Lub tei, czy

nie jest prawdopodobniejszym, ii obie te dzikie formy w innyeh warunkach

okazuje zmiennosc w ten sam sposdb oraz w takim samym stopniu i dowo-

dz% przez to. ze nie powinny bye uwazane jako gatunkowo rd2ne?

Georgmia (Dahlia) przytaczan^ byta przez kazdego prawie autora, ktory

pisat o zmiennosci rosliD, poniewai istnieje mniemanie, iz wszystkie odmiany

i) Companion de Botanical Magazine, vol. I, 1835, p. 169.

*) Cybele Britannica, vol. I, p. 173. P. tei Dr. Herberta prac§ w Trans. Hortieult.

Soc. voL 1Y, p. 19.
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pochodz^ od jednego gatunku i poniewaz powstaly *) wszystkie we Francyi

od r. 1802, a w Anglii od 1804. Mr. Sabine robi uwag§ nast§pujac%; „zdaje

si§, ii kultura wymagala pewnego czasu, zanim zanikty ustalone cechy dzikiej

rosliny i zacz^ly si§ wytwarzac zboezenia, kt<5re obecnie nas tak zachwycaj%“ 8
).

Kwiaty zostafy znacznie zmodyfikowane w ksztalcie, przechodz%c od formy
plaskiej do kulistej. Powstaly odraiany sasankowate i jaskrowate 3

),
ro^niaee

sig ksztaltem i utozeniem kwiatkdw; podobnie tez rasy karlowate, z ktdrych

jedoa ma tylko osiemnascie cali wysokosci. Nasiona miewaj% wielkosc bardzo

rdzn%. Listki kwiatowe sa jedno’stajnie ubarwione, lub tez nakrapiane albo

pr%zkowane i przedstawiaj^ nieskonczone prawie rdinice w ubarwieniu. Z tej

samej rosliny wyhodowano osobniki czternastu rdznycb barw 4
); a jednak, jak

zauwazyl Mr. Sabine, „liczne osobniki potomne uasladuj$ w ubarwieniu

rodzic6w“.

Okres kwituienia zostal znacznie posuni^ty naprzdd, a to byto zapewne
wywolane przez ciagly dobdr. Salisbury powiada w r. 1828, ze kwitly one

wtedy od wrzesnia do listopada. W roku 1828 zacz$ly kwitn^d nowe odmia-
ny karfowate w czerwco 8

); a Mr. Grieve donosi ini, ze karlowata, purpurowa
„Zelinda“ kwitnie w calej petni w jego ogrodzie w srodku czerwca, a mekiedy
jeszcze wczesniej. Zauwazono male konstytucyonalne rdznice pomi^dzy pe-

wnemi odmianami; tak, pewne gatunki udajn si§ znacznie lepiej w jednych cz^-

sciach Anglii, niz w drugich ®), a zauwazono tei, ii, niektdre odmiany putrzebuj%

znacznie wi^cej wilgoci, niz inne 7
).

Niektdre kwiaty, jak np. gozdzik, tulipan pospolity i hyacynt, co do ktd-

rych istnieje mniemanie, iz pochodzij kazdy od pojeaynczej dzikiej formy,

przedstawiaj^ niezliczon% ilosd odmian, rdzni^cych si§ wyt^cznie prawie wiel-

kosci^, ksztaltem i barw% kwiatdw. Te oraz niektdre inne, oddawna uprawia-
ne rosliuy, rozmnazane za pomoc% paczkdw, cebulek i t. d., sa tak zmienne, 4e

prawie kazda nowa roslina, z nasienia wyhodowana, tworzy now$ odmiang;
a „opisywac kazdij z nich — mowi stary Gerarde w r. 1597 — bylaby to praca
Syzyfa i rownafaby sig liczeniu ziarnek piasku“.

Hyacynty (Hyacinihus orientalis). Warto podac k rotkq, wiadoraosc o tej

roslinie, ktora w r. 1596 wprowadzon^ zostala z Lewantu do Anglii ®). Listki

kwiatowe pierwotnych kwiatdw, powiada Mr. Paul, byly wazkie, zmarszczone,

zaostrzone oraz bardzo miekiej budowy; obecnie ssj one szerokie, gladkie, mo-
cneizaokr^glone. Stopien wzniesienia, szerokoscidlugosc calego klosa, wszystko

to powi^kszylo si$. Barwy wzmocnily si§ i bardziej si§ zrdinicowaly. Gerarde
naliczyt w r. 1597 cztery, a Parkinson w r. 1629 — osiein odmian. Obecnie

') Salisbury w Trans. Hort. Soc., vol. I, 18121
p. 84, 92. Nap6i petna odmiana

wyprodukowana byla w Madrycie w r. 1790.

*) Trans. Hort 8oc. vol. Ill, 1820, p. 226.

•) Loudon's Gard. Mag. voL VI, 1830, p. 77.

4
) Loudon's Encyclop. of Gardening, p. 1036.

5
) Trans. Hort. Soc. vol. I, p. 91 oraz Loudon's Gard. Mag. vol. Ill, 1828, p. 179,

•) Mr. Wildman w Gard. Chron., 1843, p. 87.

') Cattage Gard., 8 kw. 1856, p. 33.

*) Najlepszy opis tej roiliny podaje Mr. Fanl z Waltham w Gard. Chron.

1864, p. 342.

Dziela Earola Darwina.—ZmiennoM zwierz^t i rotlin. T. I. 40
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odmiany sq, bardzo liczne, a przed stu laty byly jeszcze liczniejsze. Mr. Paul

robi uwagg „ie interesujacem jest porowuac hyacynty z r. 1629 z hyacyntami

z r. 1864 i rozwazyc stopien ieh uszlaehetnienia. Min^to od tego czasu dwie-

scie trzydziesci pi§c lat, a ten bardzo prosty kwiat dobrze nam wyjasnia fakt,

ii pierwotue formy naturalne nie zostaja utrwalane, przynajmniej wtedy, gdy

znajduj$ si§ w kulturze. Rozpatruj^c atoli formy kraneowe, nie powinnismy

zapominad, iz istnieja stopnie posrednie, ktore po najwiekszej cz^sci zgin^ty

dla nas. Przyroda posuwa sig niekiedy skokami, lecz prawidtowy jej pochdd

jest powolny i stopniowy“. Dodaje on, iz hodowca „powinien mie<5 przed

oczyma ideal pigknosci, nad zrealizowauiem kt6rego pracuje glow$ i r§ka“.

Widzimy w ten sposdb, ie oczywiscie Mr. Paul, doskonaty i zr^czny ho-

dowca tych kwiatdw, szacuje dzialanie doboru metodycznego.

W pewnej interesuj^cej i jak si? zdaje, wiarogodnej ksi^zce, ogtoszonej

w r. 1768 w Amsterdamie 1
),
podanem jest, ie wtedy znano blizko 2000 gatun-

kdw. W r. 1864 Mr. Paul znalazl tylko 700 w najwi^kszym ogrodzie w Haar-

lem. W owej rozprawie powiedziano, iz nieznany jest zaden wypadek, gdzie

jakab^dz odmiana rozmnazataby si§ w czystym stanie przez nasiona; wszelako

obecnie 2
) biate odmiany wydaj% prawie zawsze biale hyacynty, a i 2olte zacho

wujij prawie czystosd rasy. Hyacynt jest z tego wzglgdu ciekawy, ii utworzyl

odmiany z jasno bl^kitnemi, ezerwonemi i wyraznie zdttemi kwiatami. Te trzy

pierwotne barwy nie wyst§puj$ w odmianach zadnego innego gatunku;

nie wyst^pujtj tei one cz^sto w najbardziej rdznych gatunkach tego samego

rodzaju. Jakkolwiek rdzne odmiany hyaeyutdw,’ wyj^wszy ubarwienie, nie-

znaczuie rdzni^ si§ pomigdzy sob$, tojednak kazda odmiana ma swdj wta-

sny charakter indywidualny, ktdry moze bye rozpoznany przez starannie wy-
dwiezone oko.

Tak, autor rozprawy amsterdamskiej twierdzi, iz niektorzy doswiadezeni

hodowey kwiatdw, jak np. stynny G. Voorholm posrdd zbioru ztozonego z ty-

si%ca dwustu odmian, kazd% z nich rozpoznawali po cebulce! Ten sam pisarz

wspomina kilka szczegolnych zboczen. Tak np. hyacynt posiada zwykle szesc

lisci; lecz istnieje odmiana (p. 35), posiadaj^ca zaledwie wigeej ni* trzy liscie,

inna zndw nigdy wi^cej nad pi§d, podezas gay niektdre zn6w produkuj^ siedem

do osmiu lisci. Odmiana „la Coriphde“ rozwija (p. 116) stale dwie lodyiki

kwiatowe, ze sob$ pot^ezone i okryte oslona. Lodyzka kwiatowa u innego ga-

tunku (p. 128) wycnodzi z ziemi w pochewce zabarwionej i to jeszcze przed

pojawieniem si§ lisci, w skutek czego podlega szkodliwemu dziataniu

mrozu. Inna odmiana wypuszcza drug% lodyikg kwiatow^, po tern, gdy
pierwsza zacz^la sie juz rozwijad. Biate nakoniec hyacynty z czerwone-

mi, purpurowemi lub fioletowemi srodkami (p. 129) najbardziej podlegaj%

gniciu. Okazuie sig wige, ie hyacynty, jak i wiele poprzednio wymienio-

nych rodlin, gdy dlugo s% hodowane i starannie piel^gnowane, przedstawiaj^

wiele swoistych zboczen.

W ostatnich dwdeh rozdziatach podalem dosd liczne szczegdty o skali

gdmian i o dziejach, o ile te sa znane, znaeznej ilosci roslin, ktore dla roz-

maitych celow byly hodowane. Lecz niektdre z najbardziej zmiennych roslin,

*) De Jacinthes, de leur Anat., Heprod. et Cultutre, Amsterdam, 1768.

») Alph. de Candolle, Gdogr. botan., p. 108S.
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jak b6b, pomidor, jagta, durza i t. d. zostaty pomini^te, gdy4 botaniey nie zga-

dzaj$ si§ z sob% co do tego, ktdre formy uwazac naleiy za gatunki, ktore zas za

odmiany, a przytem dzikie gatun > i rodzicielskie sa nieznane J
). Wiele roslin,

hodowanych w krajach podzwrotnikowych, jak banany, daty liczne odmiany,

poniewaz jednak nie byty one nigdy opisane z umiarkowanfj nawet doktadno-

sci%, zostaty rdwniez pomini^te tutaj. Pomimo to, podano dostateczn^. a moie

nawet wigcej nii dostateczn% liczb§ wypadkdw, z ktdrych czytelnik jest

w stanie wytworzyd sobie poj^cie o naturze i skali zboczen, jakim ulegly

rosliny hodowane.

>) Alph. de Candolle Geographic botan. p. 983.
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ROZDZlAt XI.

0 zboczeniach w pqkach i o pewnych nienormalnych sposobach

reprodukcyi i zmiennosci.

Zbocaenia w p^kacli u brzoskwini* Aliwy^ wiSni, winn^rona, porKGczek, agrestu i banairn,

jak wyat^paj^ <me w zmodyfikowanym owoca. — U kwiatow; karaelii, azslii, zlotokwiata,

roly i t d,— 0 wybieganm barw a gozd&ika.—Zboczenie w p$kach Ufioiowych,— Zmiennoid
ft poirednictwem p$d6w korzeniowych, bulw i cebulek. — 0 .lamanio* tulipanW* — Zbo *

czenia w p^kach przechodstfi stopuiowo w praeraiany, stanowi^ce skutek zmienianjch wa-
runkow Sycia,— Cythus Adam

,

jego poezfjtek i przemiany. — O po^czeniu dw6ch rtilnych

zarodkbw w jedusm uaeieniu*—TrAjUcowa pomaraficzB, — G powrotno&ci za poSrednictwem
p$k6w u hybrydftw i metys<W. — 0 prodtikowauiu amodyfikowanycli pqk6w »a pomocfc
sz^zepienia jednej odmiany lab gatunku ua drugim,— 0 bezpo&rednim lub po&redaim wpJy-
wie obeego pylku na roAline inatcieri&yatq,—0 wplywie pierwszego zapJindnienia na poiniej-

sze potouistwo u osobnlkow iedtekidi. — ZakoAczenie i atreazczenie,

Rozdzial ten b^dzie glownie poswieeony przedmiotowi pod wielu wzgl§-

dami waznemu, a miauowieie zmiennosci p^kdw. Pod tym wyrazem pojrauj^

te wszystkie nagte przemiany w budowie kb wygl$dzie
;

ktore wystgpuj^ nie~

kiedy u doroslych roslin w kwiatowych lub lisciowych p^kach. Ogrodnicy oa-
^ywaja takie modyfikaoye „sportsw * Leez jak to juz przedtem zaznaczyfem,

jest to zie uzyte wyrazenie, sfcosowane cz^sto do scisle okreRlonych zboczen
o mlodych roslin, pochodz^eych z nasi on. Rd&niea pomigdzy reprodukcyi
za posredaietwem nasienia oraz p^kow nie jest tak wielka, jakby sig na pozdr
zdawaloj albowiem kazdy pq,k stanowi w pewnem znaezeniu nowy i samodziek
ny osobnik. Ale takie osobniki produkowaue bywaja za posrednictwem rdz*

nyeh gatankdw p^kb^, bez pomocy zadnego specyalnego aparatn, gdy tymcza-
sem ptodne nasiona produkowaue sa przez zlewaniesig dwu plciowych elemen-

tdw. Modyfikacye, powstajace przez zboezenia w pakach
l
moga bye roz-

mna^ane do pewnego stopnia za posrednietwTem szezepienia, okuliaowania.,

przez pgdy, cybulki i t. d., a niekiedy nawet przez nasiona, Niektdre z na-

szyeh eajpigkniejszych i najpozyteczuiejszych roslin powstaty przez zbocze-

nia w pikach.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



— 317

Zboezenia w pjjkach zauwazono dot^d tylko w panstwie roslinnem, pra-

wdopodobnem jest wszakze, ze gdyby zloione zwierz^ta, jak korale i t. p.,

wystawione byty na dtugotrwat^ domestykacyg, ulegtyby zboczeniom za po-

srednictwem p%kdw, s% one bowiem pod wielu wzgl^dami podobne do roslin.

W ten sposdb kazda nowa i swoista cecha, wlasciwa ztoionemu zwierz^ciu,

moglaby byd za posrednictwem p^kow przekazan% potomstwu, jak to ma miej-

sce u stulbii (Hydra) oraz, jak wykazal Mr. Oosse, u pewnej szczegdlnej od-

miany prawdziwego korala. Odmiany stulbii szczepiono na innych odmianach,

a zachowaly one swdj charakter.

Przytoezij przedewszystkiem te wszystkie wypadki odmian pakdw, ktore

bytem w stanie zebrac, a pdzniej wykaz§ ich znaczenie. Wypadki te dowodz$,

ze ci pisarze, ktdrzy, jak Pallas, przypisuj^ wszelk$ zmiennosc krzyiowa-

niu rdznych odmian lub tez osobnikdw jednej rasy, w czemkolwiekbqdz si§ r6t-

nifpjych-znajduj§ si§ w blgdzie, zardwno jak i ci autorowie, ktdrzy wszelksj

zmieunosd przypisuja wprost tylko aktowi plciowego polaczenia. Nie mozerny

takze we wszystkich wypadkaeh objasnid zjawiania sie nowych cech za posre-

dnictwem zboczen w pqkach, przez zasad§ powrotu do cech dawno utraconyeh,

Kto pragnie wyrobic sobie s%d o tem, jak dalece warunki zycia bezposrednio

powodujfj wszelkie szczegdlne zboezenia, ten musi sobie przeloiyc wypadki

ponizej przedstawione. Zaczn§ od zboczen p^kowych, jakie przedstawia owoc;

pdzniej przyst$pi§ do kwiatdw, a wreszeie do lisci.

Brzoslavinia (Amyydalus persica).—W ostatnim rozdziale przytoczylem
dwa wypadki, dotycz^ce migdata brzoskwiniowego oraz o pelnych kwiatach
migdafa, ktore nagle wydaly owoce, bardzo podobne do prawdziwych brzo-

skwin. Przytoczylem te2 liezne wypadki, gdzie drzewa brzoskwiniowe produ-
kowaly p$ki, ktdre, rozwinawszy si§ w gal^zie, dawaly nektaryny. Widzie-
lismy, ze nie mniej jak szesd znanych oraz kilka nieznanych odmian brzoskwini

wyprodukowalo w ten sposdb kilka odmian nektaryn; jak wykazalem, bardzo
jest nieprawdopodobnem, aby te wszystkie brzoskwinie, z ktdrycb pewne s%

staremi odmianami i na wielka skal§ byly rozmnaiane. stanowily mieszariedw

brzoskwini inektaryny, oraz ze sprzeciwialoby si§ to wszelkiej analogii, gdyby

-

smy chcieli przypisac okolicznosciowe pojawianie si§ nektaryn na brzoskwi-
niacb bezposredniemu wplywowi pylku drzewa nektarynowego, w poblifcu ro-

sn%cego. Niektdre z tych wypadkow s% nadzwyczaj dziwne, po pierwsze dla-

tego, it owoc, wyprodukowany w ten sposdb, byt pocz§sei nektaryny, poczgsci

zas brzoskwini^; powtdre, poniewa^ nektaryny ktdre nagle w ten sposdb po-
wstaty, rozmnaiary si§ przez nasiona; po trzecie, poniewai nektaryny bywaj$
produkowane przez drzewa brzoskwiniowe, ktdre wychowane zostaly tak z na-

sion, iako tet zp%kdw. Z drugiej strony nasienie nektaryny produkuje niekiedy

brzoskwinie; a w jednym wypadku wiazielismy, iz drzewo uektarynowe wy-
daje brzoskwinie przez zboczenie w p^kach. Poniewaz brzoskwinia jest z pe-

wnosei% najstarszsj lub pierwotn% odmian^, to mozna uwazac, bye moze, powsta-
wanie brzoskwin z nektaryn, za posrednictwem nasion lub pakow, jako wypa-
dek powrotu. Opisano te2 pewne drzewa, ktdre produkowaly porai§dzy sob%
brzoskwinie lub uektaryny, a to uwafcac mozna jako zboczenie w psjkach,

ktdre wystqpilo w stopniu krancowym.
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Brzoskwioia „WieIkaMignonne“ z Montreuil wyprodukowala najednej ga-

t§zi
?
Wielkq, Mignonne Tardive", doskonala odmiane, ktdra dojrzewa o czter-

nascie dni pdzniej, niz drzewo rodzicielskie i jest rdwnie dobra

1

). Ta sama

brzoskwinia wydala rowniei przez zboczenie w p .kach „wczesn^ wielkq, Mi-

gnonne". Wielka, purpurowo brunatua nektaryna Hunta „powstala z malej

purpurowo brunatnej nektaryny Hunta, lecz nie przez produkcy§ nasiennsj
-1 2

).

Sliwki.—Mr. Knight przytacza, iz drzewo zdltej sliwy „Magnum bonum“,

ktore mialo czterdziesci lat wieku i zawsze produkowato zwykle owoce, wydato

gat§z, na ktorej zjawily sie ezerwone owoce „ Magnum bonuin",8
). Mr. Rivers

of Sambridgeworth donosi mi (styezen 1863), ze jeduo drzewo posrdd 400—500
drzew sliwy „Early-prolific“ (ktdra jest odmiana purpurow^, pochodzsjeq, od da-

wnej francuzkiej odmiany, noszrjcej owoce purpurowe), gdy rnialo okolo 10 lat

wieku, wydato jasuo zdlte sliwki; nie rd^nily sie one uiczem oprdcz barwy od

sliwek na innych drzewacb, niepodobne zas byly do wszystkich zuanych odmian

idltych sliwek

4

).

Wisnia (Prunus cerasus). - Mr. Knight opisal przypadek, gdzie gat§z

wisni „May-Duke“, pomimo, \i nigdy z pewnosci% nie byla szczepioua, zawsze

produkowala owoce, ktdre pdzniej dojrzewaly i byly bardziej wydluzone, mi
owoce na innych gal^ziach. Inna zndw wiadomosc dotyczy dwoch drzew wi-

sniowyeh
?
May-Duke“ w Szkocyi, z gat^ziami, ktdre produkowaty wydlufcone

i bardzo pi^kne owoce; te ostatnie, jak w wypadku Knighta, stale dojrzewaly

o czternascie dni pdzniej od innych wisni 8
).

Winogrona (Vitis vinifera).— Btcjkituy lub purpurowy Frontignan produ-

kowal w jednym wypadku w eiagu dwdch kolejnych lat (a bezwqdpienia stale)

gatgzie z bialemi gronami Frontignan. W iun’ym wypadku, na tym samym
ogonku dolne jagody byly „dobrzeubarwionemi btgkitnemi Frontignans; jagody

zas najbliisze ogonka byly biate,zawyjatkiem jednej blokituej orazjednej praz-

kowanej"; wszystkiego bylo pi^tnaseie "bl§kitnych i dwanascie biatychjagdd

na tej sainej todyice. Inna zndw odmiana winogron produkowala bf§kitne ja-

gody, oraz barwy bursztynowej na tern samem grouie *). Hrabia Odart opisuje

odmiang, ktdra cz§sto produkuje na tej sainej todydze male kuliste oraz duze

owalne jagody, pomimo, iz ksztalt jagdd stanowi po wi^kszej cz^sci stalg,

cech§ 7
). Nast§pujijcy dziwny wypadek podaj? wedlug powaznego autorytetu

Mr. Uarriera 8
). Blgkitnv hamburgski krzew wiuny (Frankenthal) zostal na-

ci§ty i wyprodukowal trzy p§dy; jedeu z tych ostatnich zasadzono, a wydat on

po pewnym czasie znacznie mmejsze jagody, ktdre zawsze conajmniej o czter-

nascie dni wczesniej dojrzewaly, nii inne. Z dwdch innych ptjddw jeden pro-

dnkowal ka^dego roku pigkne grona, gdy tymezasem owoce drugiego, jakkol-

wiek bardzo obficie wystgpowaly, dojrzewaly jednak w niewielkiej ilosci i ma-

lej byly wartosci.

») Gard. Chron., 1864, p. 821.

*) Lindley, Gnide to Orchard, w Gard. Chron., 1852, p. 821; oraz 1864, p. 1251.

3
) Trans. Hort. Cnlt Soc. vol. II, p. 160.

*) p. Gard. Chronicle, 1863, p. 27.

”) Gard. Chron. 1852, p 821.

•) (lard. Chron., 1852, p. 629; 1866, p. 648; 1864, p. 986. Inne wypadki podaje

A. Braun w Betracht fiber die Erscheinnngen der Verjfingung in d. Natur., 1851, p. 335.

’) AmpMographie etc. 1849, p. 71.

*) Gard. Chron. 1866, p. 970.
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Agrest (Ribes grossnlaria). Mr. Lindleyt) opisatdziwny wypadek gdzie

wewien krzew w tyiu samym czasie pokryty byt me rnniej jak czterema odmia

Sami jagod, a mianowicie: wtochatemi i czerwonemi-gtadkiemi, matemi x czer-

woneim —zielonemi — oraz /ditemi. ubarwionemi tez na szaro czerwono. Te

dwie ostatnie odmiany mialy smak inny, niz jagody czerwone a nasi°na '®h

byty czerwonej barwy. Na krzaku tym rosty g§sto obok siebie ^ WJJ
1®*

Jedna wydalatrzy *6tte jagody i jedna czerwonq, druga

czerwona trzecia zas — cztery czerwone 1 jednti zottq,. Mr. Lawton donosi mi

takie, ze’widzial czerwony krzew agrestowy ^Warrington
,
ktdry nosit tak

czerwone jako te2 26tte owoce na tej samej gat^zi.
,

Porzeczlca (Ribes rubrum). — Krzew, kupiony jako „Champagne
,

ktdry

stanowi odmian? produkujaca owoce barwy czerwonawej, pomi^dzy czerwonj

i biala, przez eiag czternastu lat nosil na niznych gateziach oraz na jednej

i tej sanfej gattzi owoce czerwone, biale, orazwtasciwe odmmnie „Ghampa|ne ,

nmnieszane z soba 2
). Natnralnie zjawia si§ podejrzeme, iz odmiana ta po-

tato ze skrzvzowania czerwonej i biatej, oraz ze wspomniana wyzej przemia-

do obu form rodzicielskich. Lw iota

nowYiwych Bkomplikowanvcli wypadkow, dotycz^cych agrestu, P°gHdtakl

staie sie watpliwvm. We Fraucvi gat?z czerwonego krzewu porzeczkowego,

Sw »1iLW lat wiaku. wydata w blijkoj,

- *Mg wi£

sko.k? i smak podobne one byty zupelme do owocii innej i“Jmiany, A» Do-

venn4 Blanc" ze wzgledu na ksztalt—do odmiany „Bon-Chretien . Niewiado

mo czy nowa ta odmiana inoze byd rozmnazana przez oczkowame^ lab szcze-

Dienie^ Ten sam autor zaszezepil gruszk? odmiany „Hon Chretien na pigwie,

l ta wydala, oprdcz wlasnego owoeu, jeszcze pozorme nows* odmiany maj^cs*

specyalnv ksztalt i gruba szorstka skorkg 6
). 7W •

P y
Jablon (Purus rnalus). W Kanadzie pewne drzewo odmiany )

zwanej

Pound Sweet" wydale pomiedzy dwoma owocami jeduo jablko, dobrze zabar-

” • u , .wiininmi Rnssliiurl. male, odmiennego ksztaltu 1 zaopa-

nitmianv Russlin 0, wvpadku tego me mozna wiec oujasmo .

dz ialanle oSmegifpy 1 k u. Przytocz? nastepnie wypadki, gdzie jabtome dawaty

regularnie dwojakiego rodzaju owoce lub pot 1 )><5t owoce. W ogdle

cza sie i prawdopodobnie stuszuie, ze drzewa *te s% pochodzema mieszanego

i ze owoc powraca do obu form rodzicielskich.

') Gard. Cliron. 1806, p. 697, 612.
,

*) Gard. Cliron. 1842, 873; 1855, p. 646 W Chronicle, 1866, p. 876 Mr. Mackenzie

podaje, ie krzew produknje nadal trey postade owoc6w, .jakkolwiek me s* one kaidego

^

3
)

Kevne horticole, cytowane w Gardener's Chronicle, 1844, p. 87.

3 SnduUiS 1855, p.804. Drag! wypadek podany jest podMg
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Banany (Musa sapientium). Sir R. Schomburgk podaje, *e widziat
w Saa Domingo ktos kwiatowy na banauie figowym. ktdry przy podstawie nosit
125 owocdw wtasnego gatunku; wyzej na ktosie byty jak zwykle kwiaty bez-
ptodne, a jeszczo wyzej 420 owocdw, ktdre miaty zupetnie odraienny wyglad
1 dojrzewaty wczesniej, anizeli wtasciwe owoce. Owoce nienormalne, wyjawszy
to, ze byty mniejsze, podobne byty bardzo do owocdw M. chinensis czyli Ca-
vendishii, uwazanych ogdluie za rdZny gatunek 1

).

Kwiaty.
Opisano wielo wypadkdw, gdzie cata roslina, lub pojedyucza gatez albo

p^czek dawaty nagle kwiaty, rdzuiqce si§ od typu wtasciwego, pod wzgledem
barwy, ksztaltu. wielkosci, pefnosci lub iunej jakiej cechy. Niekiedy polowa
kwiatu lub maty jego odcinek rdZni si§ pod wzgledem barwy.

Kamelia. Gatunek o lisciach rnirtu (C. myrtifolia) oraz dwie lub trzy
odmiany zwyczajuego gatunku wydaty, jak wiadomo, szesciokijtne i niezupetnie
czworokqtne kwiaty;a gatezieprodukujipje takie kwiaty, rozmnaZane byty za po-
mocq, szczepienia 2

J. Odmiana „Pompone„nosi „cztery rozmaite rodzaje kwiatdw:
czysto biate i czerwono oezkowane, wyst^puj^ce ua przemiau, oraz plainiste
blado czerwone i rozowe, ktore z dostatecznq, pewnosci^ moga bye oddzielnie
otrzymane przez szczepienie z gat^zi. ua ktoryeh wisza“. Widziauo takze na
starem drzewie odmiany rdzowej gat^zi, ktdra powrdcita do czysto bialej od-
miany; wypadek taki zdarza sie rzadziej, anizeli zboczenie od pierwotuie bia-
tej barwy s

).
r

Qlog (Crataegus oryacantha). — Wiadomo, iZ ciemno rdzowy gtdg wydat
bukiet bialych kwiatdw 4

); a Mr. Clapham z Bradford donosi mi, Ze ojciec 'iego
zaszczepit ciemno karmazynowy gldg na biatym, ktory przez ciag wielii lat
wysoko, powyzej miejsca zaszczepienia, nosit grupy kwiatdw bialych, rdZo-
wych i ciemno karmazynowych. ’

Azalia (Azalea indica).—Wiadomo, ze roslina ta produkuje czesto przez
p^czkowanie nowe odmiany. Ja sam widziatein kilka takich wypadkdw. Wy-
stawiono raz gatunek Azalea indica variegata, ktory nosif peczek kwiatdw
wtaseiwyeb gatunkowi A. indica Gledstanesii i „mdgt bye przytem otrzymany
mozhwie najczysciej“. Na innej roslinie gatunku A. indica variegata p'owstal
peiuy kwiat A. indica laterita

,

tak ze i Oledstanesii i laterita powstaly bez-
w^tpieuia pierwotnie jako gahjzie A. indica variegata 5

).

Czystelc (Cistus tricuspis).—Egzemplarz, wychowany z nasienia tei rosli-
ny wydat, majijc kilka lat wieku, w Saharunpore «) kilka galezi „ z liscmi
i kwiatami, znaczme sie rozni^cemi od formy normalnej“. „Nienormaluy lisc
jest znacznie mniej podzielouy i nie zaostrzonv. Ptatki korony s$ znacznie
wi?ksze. W czvstym stame znajduie sig wyrazny, wydtuZony g'ruczot na gor-
nej strome kaZdego segmentu kielicha, peten lepkiej wydzieliny“.

') Journal of Proceed. Linn. 8oc. vol. II, Botany, p. 131.

*) Qard. Chronicle, 1847, p. 207.

•) Herbert, Amaryllidae, 1838, p. 369.

*) Gard. Chronicle, 1843, p. 391.

*) Gard. Chron., 1844, p. 837.

*) W. Bell, w Bot. Sop. Edinburgh, May, 1863.
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Topolowka rozowa czyli malwa (Althaea rosea). — Petna 461ta malwa
przeobrazila si? w ciqgu jednego roku nagle w odmian? czysto biatq. Pdiniej

pojawita si? posrdd gal?zi zwyczajnej biatej odmiany gat?z z pierwotnemi pet-

nerni kwiatami adltemi J
).

Pelargonia. — Te rosliny wysokiej kultury podlegajq, zdaje si?, w nad-

zwyczajnyiia stopniu zmiennosei pqkdw. Przytocz? tylko niektdre uderzajqce

wypadki.' Gartner *) widziat P. zonale z gal?ziq o lisciach biatobrzeinyeh,

ktora nie zmieuiata si? przez szereg lat i nosita kwiaty ciemniejsze nit zwykle.

W ogdle, gat?zie takie nie przedstawiajq codokwiatdw swoich zadnych rdznie,

lnb tez tylko nieznaczne. Scioto 8
)
wierzchotek pedu P. zonale, wynodowane-

go z uasienia, na miejsce czego zjawily si? trzy gaf?zie, rdzniqce si? wielkoseiq

i barwq swych lisci oraz todyg. Lecz na wszystkich trzech gal?ziach „kwiaty
byly identyczne", wyjqwszy to, iz na odmianie zielono lodygowej byty naj-

wi?ksze, 11a odmianie zas ze pstremi lismi byly najmniejsze. Trzy te od-

miany rozmno4ono w przyszlosciirozpowszechniono. Liczne gat?zie orazniektd-

re cate rosliny odmiaDy, zwanej „Compactumu
,
noszqcej kwiaty pomaranczowo

szkarlatne, produkujq podobno blado czerwone kwiaty *).

„Hill’s Hektor", przedstawiaiqca blado r64owq odmian?, wydala gat?z

z kwiatami lila oraz kilka paczk6w z kwiatami ezerwonemi i lila. Jest to oczy-

wiscie wypadek powrotu; albowiem odmiana ^Hill’s Hector" powstata z nasion

odmiany lila
6
). Ze wszystkich pelargonij „RolIissou’s Unique" zdaje si? byd

najbardziej zmiennq. Poczqtek jej nie jest pozytywnie znany; istnieje atoli

przypuszczenie, ze pochodzi ona z krzyzowania. Mr. Salter z Hammersmith
przytacza °), ze sam widzial, jak odmiana purpurowa wydala odmian? lila, r<5-

4owo karmazynowq czyli „conspieuum“, oraz czerwonq czyli „coccineum“; ta

ostatnia wydala tez „Rose d
f
Amour“. tak ze ogdtem powstaly cztery od-

miany przez zboczenia w pqczkach „Rollisson’s Unique". Mr. Salter zauwa-
zyl, ze te cztery odmiany „mogq bye teraz uwazane jako ustalone, pomimo, iz

produkujq niekiedy kwiaty 0 barwie pierwotuej. W tymroku odmiana Coccineum
wydala kwiaty trzech r64nych barw: czerwone, rozowe i lila, na jednym i tym
samym pqczku, na innych zas— kwiaty sq napdt czerwone, napotlila". Oprdcz

tych czterech odmian znane sq jeszcze dwie inne „Uniques“, ktdre produkujq

niekiedy kwiaty lila, ideutyezne z kwiatami „Rollisson’s Unique" T
). Lecz

przynajmniej jedna z nick nie powstata przez zboczenie w pqczkach, lecz, jak

sqdzq, z nasion „Rollisson’s Unique" 8
). Znajdujq si? jeszcze w handlu 9

) dwie

inne mato rdzniqce si? odmiany „Rollisson’s Unique", nieznanego pochodzenia,

tak ze og6tem biorqc, raamy tu dziwnie ztozony wypadek zmiennosei, tak przez

pqki, jako tez przez nasiona 10
). Jesli bodziszek fqkowy (Geranium pratense),

angielska roslina dzika, uprawiany jest w ogrodzie, w takim razie na tym sa-

Eevue kort., przyt. w G»rd. Cbron., 1846, p. 475.

*) Bastarderzuugung, 1849. p. 76.

•) Journal of Hort., 1861, p. 336.

*) W. P. Ayers, w Gard. Chronicle, 1842, p. 791.

W. P. Ayers 1. c.

•) Gard. Chronicle, 1861, p. 968.

,
) Ibid., 1861, p. 946.

®) W. Paul, w Gard. Chron., 1861, p. 968.

•) Ibid., p. 945.

10
) Gard. Chron., 1861, p. 578, 600, 925, p. takie Cottage Gardener, 1860, p. 194.

Dzieln Karola Parwrpa.- ZmiennoM zwierz^t 1 roftlin. T T. 41
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mym osobniku wyst?puj$ kwiaty bl?kitne, biale oraz kwiaty z pr^ikami biale-

ini i bl?kitnemi x
). ......

Zlotokwiat (
Chrysanthemum ). - Roslina ta ulega cz?sto zboczeniom tak

va posrednictwem gal?zi jako tez p?dbw korzeniowych. Roslina, wychowana

przez Mr. Scdtera z nasienia, wyprodukowata przez zboczema w pakach szesc

rdinych odmian: pied, rdzniijcvch si? ubarwieniem, jedn^, zas — ulistmemem,

a wszystkie zostaiy'obeenie us’taloue *). Odiuiany po raz pierwszy z Chin spro-

wadzone, byly tak zmienne, „ze nadzwyczaj by to trudno okreslic, jaka by la

pierwotna barwa odmiany, jaka zas zmodyfikowana“. Jedua 1 ta sama roslina

produkowata w jednym roku tylko szaro zdlte kwiaty, w nast?pnym zas tylko

kwiaty barwy rdiowej; pdzniej atoli zacz?ta produkowad jednoczesme kwiaty

Te wahajace si? odmiany wygin?ty obecnie, a gdy gal?z tworzy jakq. no-

va odmiane, ta ostatuia mofce byd zachowana i odziedziezoua przez potomstwo.

Lecz jak zauwazyl Mr. Salter „ka*da zmieniaj^ca si? gal?z powinna bye w ro-

inycb gruntach wyprobowana, zanim mo2e byd uwazamj jako rzeczywiscie

stala, poniewaz w wielu razach przekonano si?, ze formy sadzone w zyznej

prdchnicy, powracajij do postaci pierwotnyeh; jesli jedpak do te.) prdby doto-

zymy dosyd staran i czasu, malo b?dzie prawdopodobienstwa, abysrny zostall

w bfad wprowadzeni". Mr. Salter donosi mi, ze u wszystkich odraiau naj-

czestsze zboczenie w pakach polega na produkowaniu fcdltych kwiatow, a po-

niewai jest to pierwotna barwa, to wypadki te moina przypisac powrotnosei.

Mr Salter dal mi spis siedmiu rozmaicie ubarwionyeh zlotokwiatow, ktore pio-

dukowaty wszystkie gal?zie z adtterai kwiatami; lecz trzy z mch imaty tei inne

barwy. Z kazdij przemiana barwy kw'iatu. zmienia si? tez w odpowiedni spo-

sdb ulistnienie, stajae si? jasuiejszem lub ciemniejszem.

Inna roslina zloitona, a mianowicie tysi^eznik (Centaurea cyanus), upra-

wiany w ogrodzie, produkuje Die rzadko na tym samym korzeniu kwiaty czte-

rech rdznych barw; a mianowicie: bl?kitne, biale, ciemno purpurowe, orazw 16-

inych cz?sciach rozmaicie ubarwione 3
). Kwiaty Anthemis bywaja tez roz-

maite na tej samej roslinie 4
).

Roze. Wiadomo lub tez przypuszcza si?, ze liczne odmiany rozy powstafy

za posrednictwem zboczen w pakach. Zwyczajna, pelna rdza 6
)
mszysta, wpro-

wadzona zostala z Wloch do Anglii okolo r. 1735. Poczfjtek jej jest nieznany,

lecz sgdzac z analogii, prawdopodobnem jest, ze powstala oua z rozy stulistnej,

R. centifolia przez zboczenie w pqkach; wiadomo bowiem, iz galezie zwyczaj-

nej rdzy mszystej kilkakrotnie wydaly rdze stulistne, ktdre zupelnie lub cz?-

dciowrn pozbawione byly rneszku. Sam widzialem taki w'ypadek, opisano zas

jeszcze kilka innych «). Mr. Rivers donosi mi, iz wyhodowat dwie czy trzy

rdze odmiany stulistnej z nasienia dawnej, prostej rd£y mszystej 7
); a ta osta-

njmiono nnwstsila w r. 1807 ze zwvczainei r6t\ mszystej przez zboczenie

*) IV. T. Bree, w Load. Hard. Mag. vol. VIII. 18S2, p. 98.

*) J. Salter, The Chrysanthemum, its History and Culture, 1865, p. 41.

*) Bree, w Loud. Card. Mag., vol. YUI, 1832, p. 93.

*) Broun, Gescbichte d. Natur. B. II, p. 123.

s
) Mr. Shailer, przyt. w Gard Chron., 1848, p. 759.

•) Trans. Hort. Soc. v. IV, 1822, p 137. Gard. Chron
,
t842, p. 422.

i) Loudon's Arboretium, vol. II, p. 780.
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zas przebiegu p^czkowania stata sig czerwona. Gdy odcigto pgdy, ktdre wy-

produkowaly tg biatf} rdig mszystq,, utworzyty sig dwie stabe gatgzie, a pfjki

tych ostatnich wydaiy pigkne pr^kowaue rdfce mszyste. Zwyczajna rdza mszy-

sta przez zboczenie w pakach wydata oprdcz dawnej, prostej czerwonej rMy

mszystej, dawu^ szkarlatn$ napdi petns* rdSg mszysta oraz rdzg mszystf* z liscuu

szatwii „majsjca delikatn^, muszlowatq. postac i pigkn% blado rd4ow% barwg;

obecnie (1852) wygingta ona prawie" x
).

Widziano blah* rdzg raszysty z kwiatem napdi biaiym oraz napdi czerwo-

nym 4
). Jakkolwiek zatera kilka form rdz mszystych powstato z pewnosci^

przez zboczenia w paczkowauiu. tojednak prawdopodobnie wigksza ich czesc

powstaia z nasienia rd4y mszystej; albowiem Mr. Elvers donosi mi, it osobmki,

ktdre wyrosty z nasion dawnej prostej rd4y mszystej, zawsze prawie produko-

waty rdze mszyste. Jak widzielismy, dawna prosta rdza mszysta stanowi pro-

dukt peinej, pierwotuie z Wioch sprowadzonej, ktdra powstaia przez zboeze-

me w p^kach.
, . .

Na zasadzie wy4ej przytoczonych faktow oraz okohcznosci, it rdza mszy-

sta „de Meaux" (takze' odmiana rdzy stulistnej) wystijpita jako ®) zmodyfiko-

wana gatgz na zwyezajnej „Rose de Meaux", staje sig prawdopodobnem, iz

pierwotna rd4a mszysta byia produktem zboczenia p^kowego.

Prof. Caspary opisai starannie wypadek, dotycz^cy szescioletniej. biaiej

rdzy mszystej 4
), ktdra wypudcila kilka pgddw korzeniowych; z tych jeden byt

kolczasty i wydai czerwone kwiaty bez raeszku, zupelnie jak u rdzy stulistnej

(R. centifolia); inuy pgd nosil oba gatnnki kwiatdw, a prdcz tego jeszcze kwia-

ty podtuinie pnjzkowane. Poniewaz biata roza mszysta oraz stulistna byia

szczepioni}, Prof. Caspary przypisai powy4sze przemiany wptywowi iodygi, na

ktdrej je szczepiono, lecz na zasadzie wspomnianych wyzej faktdw, oraz innych,

ktdre jeszcze podam, zboczenie w pakach i powrdt do pierwotnej formy — sta-

nowi prawdopodobnie dostateczne objasnienie.

Moznaby jeszcze przytoczye liczne inne przyktady rdz, ulegaj^cych rno-

dyfikacyom przez zboczenia w pakach. Oezywiscie biata rdza stulistna tak

powstaia 5
).

Wiadomo, ie rd4a •) „Belladona“ peinai mocno zabarwiona, produkowata

przez pgdy korzeniowe tak napdi peine jako tez proste prawie biate rdie, gdy

tymczasem pgdy korzeniowe jednej z tych napdi petnych rdz biatych powrdcily

do najzupetniej charakterystyczuych rd4 „Belladonau
. Odiniany rozy cbiri-

skiej, rozmnazane w San Domingo za pomoc§ szczepdw, powracaja czgsto po

roku lub po dwdch latach do dawnej ro&y chinskiej 7
). Opisano liczne wy-

padki, gdzie rdze nagle stawaty sig pr^.kowanemi lub zmienialy charakter swdj

pojedyuczemi segmeutami. W roku 1862 wystawiono kilka osobnikow ®) od-

•) Rozmaite wyniki co do pochodzenia riznych odmian r6zy mszystej podaj?

wedtug autorytetu Mr. Shailer, kt6ry podobie jak ojciee jego hodowl? tych r64 si? tru-

dnit; Gard. Chron., 1852, p. 759.

*) Gardener's Chronicle 1845, p. 664.

*) Transaction Horticult. Society, vol. II, p. 242.

*) Schriften der okonom. Gesellscbaft zu Konigsherg, 3 Febr. 1865, p. 47, patrz

tel D-ra Caspary prac? w Trans, of the Sort. Congress of Amsterdam, 1865.

<>) Gard. Chron
, 1852, p. 759.

•) Trans. Hortic. Soc. vol. II, p. 242.

T
) Sir R. Schomburgk, w Proc. Lin. 8oc. Bot. vol. II, p. 132.

«) Gard. Chron., 1862, p. 619.
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miany „Comtesse de Chabrillant", ktdra wlasciwie raa barwe rdiowa, z karma-
zynowerai plamami na tie rdiowem. Widzialem , Beauty of Billiard" z kwia-
tami w jednej czwartej lub w potowie prawie bialemi. Austryacka rdza dzika
(H. lutea

) produkuje nie rzadko *) gal^zie z czysto zdltemi kwiatami. Prof.
Henslow widzial, jak seisle potowa kwiatdw b.yla barwy czysto idftej, a ja ob-
serwowafem wazkie 2dlte pr^ki na jednym ptatku korony, podczas gdy inne
ptatki byty zwyklej czerwono miedzianej barwy.

Nast^puj^ce wypadki ss| nadzwyczaj dziwne. Jak mi donosi Mr. Rivers,
posiadat on nowsj. francuzk% rd?.$ z delikatnemi, gladkiemi pgdarni, blademi
bl^kitno zielonemi liddmi oraz napdl pefnemi, blado mi^sisto ubarwionemi kwia-
tami z ciemno czerwonemi pr%4kami; a na gal^syach, ktdre raiaty te cechy, po-
wstala nagle kilkakrotnie slvnna dawua rdza „ Baron Prevost", z grubemi, kol-
czastemi galeziami i uiezwykle wielkiemi, jajowatemi, bogato ubarwionemi pet-
nemi kwiatami, tak be w tyin wypadku p§dy, liscie i kwiaty, wszystkie naraz
zmienily charakter swdj przez zboczenie w p^kach. Wedlug Mr. Verlota 2

)
nagle powstala na R. alba w ogrodzie Luksemburgskim odmiana rozy, zwana
Rosa cannabifolia, ktdra posiada s'woiscie uksztaltowaue liscie i rdzui si§ od
wszystkich czlonkdw rodziny tem, ze liscie jej sfj naprzeciwlegle, zamiast na-
przemianlegte. Wreszcie Mr. H. Curtius 3

)
zauwazyf w starej nAimee Vibert

Noisette" pelzajacy p§d, ktdry zaszczepit na „Celine“; przez to wyprodu ;owa-
n% zostata pelzajqca „Airae Vibert", ktor$ pdzniej dalej rozmnazano.

Givozdzih
(Dianthus). — Bardzo czesto widac u gwozdzika brodatego

(D. barbatus) na tym samym osobniku rozmaicie ubarwione kwiaty; ajasam
zauwaiylem w jednym pfjezku cztery rozmaicie ubarwione i cieniowane
kwiaty. Gwozdziki ogrodowe (D. caryophyllus i t. d.) podlegajii niekiedy zbo-
czeniom za posrednictwem szczepdw, a niektdre odmiany majq, tak niestale
cechy, be zwane ssj. przez naszych hodowcow kwiatdw nCatch-Flowers" *).

Mr. Dixon doktadnie opisat B wybieganie“ cz^sciowo ubarwionych kwiatdw lub
pr^zkowanych gwoidzikdw i powiada, be nie mo2e ono byd wyjasnione przez
nature gruntu, w ktdrym gwozdziki rosna. „Ablegry tego samego czystego
kwiatu wyrastaja poezesci czyste, poczesci zmienione, nawet gdy wystawione
s% na seisle takie same wpfywy, a czysto jeden kwiat zostaje uszkodzony przez
zanieczyszczenie, podczas gdy inne zachowuj^ najzupetniejszfj ezystose" 6

).

To wybieganie poczesci ubarwionego kwiatu stauowi oczywiscie wypadek po-
wrotu przez p^ezkowanie do jednostajnego ubarwienia gatunku.

Wspoinn^ jeszcze w krdtkosci inne wypadki zboczen w p%kach, by wy-
kazad, jak liezne i do jak wielu rzgdow nalez^ce rosliny zbaezaly co do postaci
kwiatdw swych; a rnofcna jeszcze dodad liezne inne wypadki. Widzialem lwi$
paszcz$k§ (Antirrhinum majus), ktdra na tej samej roslinie nosifa biate, czer-
wone oraz pr^kowane kwiaty, a uaezerwonobarwnej odmianie—gal^ziez pnjz-
kowanerai kwiatami. Na petnej lewkonii zimowej (Matthiola incana) widzialem
galgz z pojedynezemi kwiatami; a na pewnej brudno purpurowej, pernej odmia-
nie laku (Cheiranthus cheiri) — widzialem gal^z, ktdra powrdcila do zwyklej
barwy miedzianej. Na innych galgziach tych samych roslin niektdre kwiaty
byly doktadnie posrodku rozdzielone, przvczem jedna ich polowa byta purpu-

*) Hopkirk's Flora anomala, p. 167.

Sur la Prod, et la Fiktion des Varidtis, 1866, p. 4.

•) Journ. of Hort. 1865, p. 233.
4
) Qard. Chron. 1843, p. 136.

*) Ibid 1842, p. 66.
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rowa, druga—barwy miedzianej. Lee* niektore z mniejszych pfatkdw korony
ku srodkowi kwiata byty purpurowe, z podtufcnemi pr^kami tuiedzianemi, lub

tez miedziane z prazkami purpurowemi. Widziano fiolek alpejski (Cyclamen),

ktrtry miat biale i czerwone kwiaty dwu form jedae podobne byty do kwia-
tdw jioii Persicum, drugie — do linii Coum. U wiesiolka (Oenothera biennis)

widziano kwiaty trzech rdznych barw na jednej fodydze 2
). Mieszauego po-

chodzenia mieezyk (Gladiolus colvillii) nosi niekiedy jednostajnej barwy kwia-

ty, a opisano wypadek 3
), gdzie wszystkie kwiaty na nslinie zmienily w ten

sposdb barwg. Widziano fuchsy§ z dwoma gatunkami kwiatdw 4
). Mirabilis

jalapa jest bardzo zmienna i niekiedy na tym samyra korzeniu daje czysto czer-

wone, 'zolte i biale kwiaty oraz inne, ktdre sij. pr^zkowane w r<5£nych kombina-
cyach trzech barw 6

). Osobniki Mirabilis, ktdre posiadajq w tak nadzwy-
czajnym stopniu zmienue kwiaty, pochodz^ w wi^kszosci, a moze i we wszy-

stkich wypadkaeh, z krzyzowan pomi^dzy rozinaicie ubarwionemi odmianami,

jak to wykazaf Prof. Lecoq.

Liscie ip^dy. Kozpatrywalem dotad przemiany w owocach i kwiatach,

odbywaj^ce sie za posrednictwem zboczeii w pfjkach, okolicznosciowo wszakze

przytoezytein kilka dziwnych modyfikacyj w lisciach i pedach rdzy oraz czyst-

ka, a w raniejszym stopniu w ulistnieniu pelargonii oraz zlotokwiatu. Dodam
jeszcze kilka dalszych wypadkow zboczenia w p^kach lisciowyeh. Verlot

przytacza, iz w azalii trdjlistnej, posiadaj^cej wtasciwie liscie ztozone z trzech

listkdw, wystepuj^ niekiedy gat^zie, nosz^ce proste liscie rdfcnego ksztaltu; te

mog$ byd przekazywane potomstwu za posrednictwem p%kdw lub szczepdw

i daly pocz^tek, jak on powiada, kilku gatunkom nominalnym.
Co do drzew, to znan$ jest bistorya niewielu tylko odmian z dziwnemi,

ozdobnemi lisdmi. Prawdopodobnie jednak niektdre powstaty przez zboczenia

w pakach. Nast^pujaey wypadek nalezy do takich. Stary jesion (Praxinus
excelsior) w Nectou/posiadal jak przytacza Mr. Mason „w ciqgu wielu lat g;a-

t§z, ktdrej charakter rdznit sie od charakteru reszty drzewa lub w ogole

wszystkich iunyeli drzew, jakie widziaf. Miat on krdtkie p§dy i g§sto byt

polcryty lisdmi“. Przekonano si§ 7
), ze odmiana ta mogta bye rozmna£ana przez

szczepienie.

Odmiany niektdrych drzew z wci§temi lisdmi, jak np. Laburnum, z lisdmi

podobneiui do d^bowych, lub tez winograd z lisdmi podobnemi do pietruszko-

wych, a zwtaszcza buk z lisdmi do paproci podobnemi — powracaj^ bardzo fa-

two przez p^ki do zwyktych postaci 8
). Liscie paprociowe bukow powracajq,

niekiedy cz^seiowo tylko doformy pierwotnej, agal^zie przedstawiajsj tu iowdzie

p§dy, ktore nosza liscie zwykte, paprociowe oraz odiniennej postaci. Wypad-
ki t’akie mato si$ rdzni^ od tak zw. roSnolistnych odmian, u ktdrych drzewo

nosi zwykle liscie rozmaitych ksztaltdw. Prawdopodobnem jest atoli, ze wigk-

szosc rdznolistnych drzew powstata z nasion. Istnieje pododmiana wierzby

•) Gard. Chron. 1867, p. 236.

*) Gartner, Bastarderzeugung, p. 806.

*) D. Beaton, w Cottage Gardener, 1860, p. 250.

4
) Gard. Chron., 1850, p. 536

•) Brann, Verjiingung i t. d. p. 336; Hopkirk'a Flora anomala, p. 164; Lecoq. bot.

de 1‘Europe, T. Ill, 1854, p 405 oraz de la Fecondation, 1862.

•) Dee Variety, 1865, p. 6.

') W. Mason, w Gard. Chron., 1843, p. 878.

e
) Alek. Braun, Verjiingung i t. d. p. 335.
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ptaczqcej ze spiralnie skr^conemi lisdmi, a Mr. Masters przytacza, ie drzewo

tej odmiany pozostawalo niezmienione w jego ogrodzie przez dwadziescia pi§d

lat, a pdzniej wydalo pojedynczy pionowv p?d, ktdry pokryty byt ptaskie-

mi liscmi J
).

Widywatera czgsto pojedyncze gafyzie i galqzki na bukach, ktdrych liscie

zupetnie si§ rozwingty, zanim jeszcze otworzyly si§ liscie innych gat^zi, a po-

niewa£ nie byto nic takiego, ani w ieh potodeniu ani w charakterze, co rao-

gtoby roznie§ t§ wyjasnic, sqdz§ zatem, ze wystqpity onejako zboczenia pq-
kdw, podobnie jaic wczesnie oraz pdzno dojrzewajqca odmiana brzoskwini

i nektaryny.

Rosliny skrytopteiowe podlegajq zboczeniora w pqkach, cz§sto bowiem
widad, iz listowie tej sarnej paproci przedstawia dziwne zboczenia w budowie.
Zarodniki pochodzqce z takiego nienorraalnego listowia, posiadajqce nature pq-
kdw, reprodukujq z zadziwiajqcq doktadnosciq tg sama odmiany, po przebiegu

stanu pfciowego •).

Co do barwy, to liscie stajq si§ cz§sto przez zboczenie w pqkach zabar-

wione na brzegach, plamiste, lub centkowaue biafo, t6 Ito i czerwono, a wyst§-

puje to niekiedy u rodlin w stanie uatury. Jeszcze czgsciej pstrokate ubarwie-
nie wyst§puje u roslin, wyhodowanych z nasienia. Nawet liscienie lub platy

nasienne bywajq zmieniane w ten sposdb 8
). Prowadzono uiezliczone sprzeczki

co do tego, czy pstrokacizn§ uwazad nalezy za objaw patologiczny. W pozniej-

szym rozdziale zobaczymy, iz tak u mlodych jako tez u dojrzalyeh roslin na

ubarwienie wywiera wpfyw natura gruutu. Rosliny, ktdre w mlodyrn wieku
stajq si§ pstrokate, przekazujq charakter swoj wiekszej cz^sci potomstwa;

a Mr. Salter dal ini spis 4
)
osmiu rodzajdw, gdzie to mialo iniejsee. Sir F. Pol-

lock udzielit mi jeszcze scislejszych wiadomosci; posial on nasienie plamistej

rosliny Bcdlota nigra, ktorq znaleziono rosnacq w stanie dzikim, a okazato si§,

ze trzydziesci odsetek mlodych osobnikdw byto plamistych; gdy zasiano nasie-

nie tych ostatnich, olrzymano szescdziesiqt odsetek osobuikdw plamistych.

Jesli gal^zie stajq si§ plamiste przez zboczenie w pqkach i jesli rozmnaza si§

odmiany przez nasiona, w takim razie rnlode wschodzqce osobniki rzadko by-
wajq plamiste. Mr. Salter znalazl, ze mialo to miejsce u roslin, ktdre nalezaly

do jedeuastu rodzajdw, przyczera wi^ksza cz§sc mlodych osobnikow miala liscie

zieione. Niektdre atoli byly lekko plamiste lub catkiem biale, ale w ogole nie

wiele byly warte. Rosliny plamiste, bez wzgl^du na to, czy powstaly z nasion

czy tet z pqkdw, mogq bye rozmnadane po wigkszej czesci przez oezkowanie,

szczepienie i t. d. Lecz wszystkie powracajq przez zboczenia w pqkach do

zwyktej postaci lisci. Wszelako sktonnosc ta bywa bardzo rbf.na nawet u od-

mian jednego i tego samego gatunku. Tak np. ztocista odmiana Euonymus
japonicus „bardzo jest sklonna do powrotu do odmiany zielonolistnej, podezas

gdy odmiana srebrzysto prqzkowana 8
)
zaledwie zmienia si$ kiedykolwiek\

Widziatem egzemplarz pewnej odmiany palmy
;

ktorej liscie posiadaty

srodkowq zdltq plam§. Wsz^dzie powrdcity one tutaj do zwyktej postaci lisci,

tak He na jednej i tej samej malej gatezi znajdowaly sic liezne liscie oba ga-

SI. T. Slasters, Royal Instil, Lecture, March, 16, 1860

*) Mr. W. K. Bridgman, w Annals and Mag. of nat hist , Dec., 1861; p. J. Scott,

Bot. Soc. Edinburgh, 1862.

a
) Journ. of Hort., 1861, p 336; Verlot, Des Variety, p 76.

*) p. Verlot. w m. p. 74.

*) Gardeners Chronicle, 1844, p. 86.
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tunkdw. U pelargonii oraz u kilku innych roslin plamistosd wyst?puje po

wi?kszej cz?sci wspdlnie do pewnego stopnia z kartowato:6ci$, jak to wyjasnia

bardzo dobrze pelargonia „ Dandy". Jesli takie odiniany karlowate powracaj^

do zwyktej formy lisci przez zboczenia w pi)kaeh lub p?dy korzeniowe, to za-

chowuje si? niekiedy natura kartowata *). Zasluguje na uwage, it rosliny po-

chodzijce z gal?zi, ktdrych li^cie powrdcily od postaci plamistej do gladkiej *),

nie zawsze lub tez nigdy, jak twierdzi pewien badacz, nie s% podobne cafkowicie

do pierwotnej gladkolistnej rosliny. Zdaje si?, it roslina, przechodz^c przez

zboczenie w pakach z postaci gladkolistnej do plamistej, bywa po wi?kszej

cz?sci do pewnego stopnia zmienian^, tak te przyjmuje nieco rdzny wygl^d.

Zboczenia pqlcowe przez Idqcza, bulwy i cebule. Wszystkie dot^d wspo-
mniaue wypadki zboezen p^kowych w owocach, kwiatach, lisciach i p?dach
ograniczafy si? do p^kow na loaygach i gal?ziach, za wyj^tkiem kilku przy

sposobnosci wspomnianych wypadkdw, ktdre dotyczyly zboezen p?ddw korze-

niowych u r<5zy, pelargonii i zlotokwiatu. 0t6i obecnie podam kilka wypad-
kdw zboezen w pgkaeh podziemnych, t.

j
przez klacza, bulwy i cebule, przez

co jednak nieckc? wcale twierdzic, it istnieje jakab^dz istotna r<54nica pomi?-
dzy pakauii uadziemnemi i podziemnemi.

Mr. Salter donosi mi, it dwie plamiste odmiany Phlox powstaly jako p?-
dy korzeniowe. Nie uwastalbyin tego za godne w'spomnienia, gdybv Mr. Sailer

nie byl znalazl po kilkakrotnych doswiadczeniacb, it nie mozna rozmna^ac ich

za posrednictwem korzeniowyeh p?d<5w, gdy tymezasem plamisty podbial po-
spolity ( TussHago farfara)

moze bye z pewnosci$ rozmnazany w taki sposob 8
).

Ta os’tatnia roslina mogta atoli powstad jako plamista, z nasienia wyhodowana
postac, co tloinaczytoby wiekszs] statosc ceeh jej. Berberys (Berberis vulgaris)

przedstawia wypadek analogiczny. Istnieje pewna znana odmiana z owocem
beznasieunym, ktdra moze bye rozmnazana za posrednictwem szczepdw; p?dy
korzeniowe powracaja jednak zawsze do zwyczajnej postaci, produkujacej

owoce, ktdre zawieraja nasienie 4
). Ojciec mdj powtdrzyl kilkakrotnie to do-

swiadezenie i zawsze z tym samym skutkiem. Dodam jeszcze, te kukurydza
oraz pszenica produkuj^ nowe odmiany przez p?dy korzeniowe, jak to widzimy
tez u trzeiny cukrowej 5

).

Zwrodmy si? teraz do bulw. U zwyczajnego kartofla (Solatium tubero-

sum

)

ulega niekiedy zboczeniu pojedyneze oezko czyli p?czek i produkuje no-

w% odmian?; albo tez, co jest jeszcze dziwniejszem, zmieniaj^ si? niekiedy

wszystkie oezka na bulwie w jednakowy sposdb i w tym samym czasie, tak te

cala bulwa przyjmuje nowy charakter. Tak np. na bulwie kartofla „Forty-

fold-potato“ stanowiqcego odmian? purpurowq, zauwaiono jedno biate 6
)

>) Gard. Cbron. 1861, p. 968.

*) Ibid. 1861, p. 433. Cottage Gardener 1860, p. 2.

*) Lemoiue zauwaiyt niedawno (Gard. Chron., 1867, p. 74), it iywokost (Symphy-

tnm) z plamistemi liftimi nie moze by 6 rozmnazany przez podziat korzeni. Znalazt on,

te ze 8tu osobnikow Phlox, rozmnaZanych przez podzial korzeni, tylko siedem lab osiem

posiadato pr^ikowane kwiaty. Co do pr$ikowanych pelargonij p. Gard. Chron. 1867,

p. 1000.

*) Anderao, Recreations in Agriculture, vol. V, p. 152.

•) Gard. Chronicle, 1857, p. 662.

•) Co do pszenicy p. Improvement of the Cereals, by P. Shirreff, 1873, p. 47. Co

do kukurydzy i trzeiny cukrowej p. Carri Are, ibid. p. 40, 42, oraz Mr. J. Caldwell w Gard.

Chronicle 1874, p. 816.
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oczko. Oczko to zostato wyci^te i oddzielnie zasadzone, a od tego czasu od-

iniana ta szeroko si§ rozpowszeehnita. Kartofel „Kemp’a“ jest wlasciwie biaty.

Pewien osobnik w Lancashire wydat wszak^e dwie bulwy, ktdre byty czerwo-

ne oraz dwie, ktdre byty biate. Gatunek czerwony byt w zwykfy sposdb roz-

mna£any przez oczka i pozostat wierny nowej swej barwie. Poniewafc okazato

si§, ie> stanowit on odrnian^ produkcyjniejsza, stat si§ on, jak wiadomo. powsze-

chnie zuanym J

)
pod nazwa odmiany „Taylor’a Forty-Fold". Stary „Forty-

fold-potato" jest, jak wyzejpowiedziauo, odmiany purpurow^. Roslina, dlugo

upraw iana w tvin sainym gruDcie, nie wydata, jak w wypadkupowy**szym, po-

jedynczego biatego paczka, lecz biat$ bulw§, ktora od tego czasu byta rozmna-

zana i pozostata czystsj a
). Opisauo kilka wypadkdw, gdzie wielkie obszary

catych szeregdw kartofli nieznacznie zmienity sw<5j charakter 8
).

Qieorginie, ktore rozmnafcane byty za posrednictwem p%k6w w gor^cym

klimacie San Domingo, znacznym ulegajtj zboczeniom. Sir R. Schomburgk

przytacza wypadek, gdzie „odmiana motylowa“ w drugim roku na tym saniym

osooniku „wydata petne i proste kwiaty, tu biate ptatki, okolone brzegiem

kasztanowato brunatnym, tam — ptatki o jednostajnej, kasztanowo brunatnej,

ciemnej barwie" 4
). Mr. Bree wspomina takie roslin?, „kt<5ra posiadata dwie

rdzne postacie szczegdlnie ubarwionych kwiatdw, jako tez trzecisj postac, w kt6-

rej barwy obu pierwszych pi^knie byty z sob% pomieszane" ®). Opisanym tez

zostat inny jeszcze wypadek, dotyczqcy georginii z kwiatami purpurowemi,

ktora wydata biate kwiaty z pr^zkami purpurow'emi ®).

Jesli zwazymy, jak dtugo i na jaksj skal§ uprawiano liczne rosliny cebul-

kowe i jak liczne s% odmiany, wyhodowaue z nasienia, to przyznamy, ze rosli-

ny te przez pgdy, t. j. produkowanie nowych cebulek, nie zmienity si§ tak zna-

cznie, jak tego mozna byto oczekiwac. Opisano rdwniei, ze u nyacynta zja-

wita si§ bt^kitna odmiana, ktora przez ci$g trzech lat puszczata pydy z kwia-

tami barwy biatej, posrodku z punktem czerwouym 7
) Opisano inny 8

)
hya-

cynt, ktdry na tym samym osobniku posiadat kwiaty zupetnie czerwone i zupet-

nie bl^kitne.

Mr. John Scott donosi mi, it w r. 1862 Imatophyllum miniatum w ogro-

dzie botanicznym w Edynburgu wydato ped korzeniowy, ktdry roinit sie od

formy normalnej tem, iz liscie jego utozone byty w dw’a szeregi, zamiast w czte-

ry. Liscie byty tez mniejsze, a gorna powierzchnia byta wzniesiona, zamiast

byd brdzdowanq.
Przy hodowli tulipanow otrzymywano osobniki, zwane „selfs“ lub bree-

ders", ktdre „przedstawiaty jednq, gtadk^ barw§ na tie biatem. Gdy uprawia

si§ je w suchym i nieco ubogim gruncie, „tamiq. si^“ (become broken) lub staj%

si§ plamistemi i produkuj% nowe odmiany. Czas, jaki przechodzi, zanim zosta-

j$ „ztamane“, waha si§ od roku do dwudziestu i wi^cej lat, a niekiedy prze-

miana ta nigdy nie miewa miejsca" ®).

*) Ibid
, 1841, p. 814.

*) Ibid., 1857, p. 613.

•) Ibid., 1857, p. 679. P. tei Phillipa Hist, of Vegetables, vol. II, p. 91, gdzie

znsjdnjit si? inne podobne dane.

‘) Journ. of Proceed. Linn. Soc. Bot., yol. II, p. 132.

s
)

Loudon's Gard. Mag. vol. VIII, 1832, p. 94.

•) Gard. Chron., 1850, p. 536 i 1842, p. 729.

„Des Jacintbes* etc. Amsterdam, 1768, p 122.

M Gard. Cbron., 1845, p 212.

•). Loudon's Encyclop. of Gardening, p. 1024.
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Rozmaite „zlainane 8
lub plamiste ubarwienia, ktdre nadaja warto sd wszy-

stkim tulipanom, stanowiq, skutek zmiennosci p^kdw; jakkolwiek bowieiu
„Bybloemens“ oraz niektdre inne odmiany wyhodowane zostaly z kilku rd^nych
odrnian ..breeders 8

,
to jednak istniejq, dane, iz wszystkic „Baguets“ pochodza

odjednego „breeder“.

Zgodnie z pogl^darai Mr. VUmorina i Verlota J

) to zboczeoie p^kowe
stanowi zapewne d^nosc do powrotu ku owemu jednostajoemu ubarwieniu,
jakie cbarakterystycznem jest dla gatunku. Jesli zas tulipan, ktory Bz**amaf
s,?“ znajduje sig w gruncie zanadto mierzwionym, traci on z latwoscia pla-
miste swe ubarwienie przez akt powrotu.

Niektdre odmiany, jak
?
Imperatrix florum8

, bardziej podlegaj^ takiemu
powrotowi ni* inne, a Mr. Dixon 2

)
twierdzi. ie to tak samo nie moze byd obja-

smonern, jak zmiennosd jakiejb^di innej rosliny. Sadzi on. ii hodowcy angiel-
scy w skutek starannego doboru nasion z gladkich kwiatdw, zamiast ze „zla-
manych 8

,
zmniejszyli do pewnego stopnia skfonnosd „zlamanych 8

kwiatdw'
do wtdrnego powrotu.

W ciagu dwdch nast^puj^cych po sobie lat, wszystkie wczesne kwiaty
Tigndia conchtfora 8

) z jednego zagonu zupelnio byly podobne do pdznych
kwiatdw T.pavonia; wszystkie atoli pdzniejsze kwiaty przybraly wlasciwe swe
ubarwienie, a mianowicie pi^knie zdite z plamkami karmazynowemi. Ogloszo-
no 4

)
auteutycznij, zdaje si§, wiadomosd, wedlugktdrej dwie formy Hemerocallis,

powszechnie uwazane jako rdzne gatunki, przechodzily jedna w druga, albo-
wiem korzenie wielkokwiatowej brunatnawej H. fnlva, po podziale i zasadze-
niu w rdzne grunta, w rozmaitych miejscacli wydaly Zdfta H. flava, o malych
lisciach, jako tez postacie posrednie. Wsjtpliwem jest, czy takie wypadki'jak
te ostatnie, jako tez podwdjny powrdt „zlamanyeli“ tulipandw, oraz „wybiega-
nie 8 cz^sciowo ubarwionych gwozdzikdw, t. j. mniej lub wiecej zupelny pow'rdt
do barwy jednostajnej — nalezy zaliczyc do zjawisk zmiennosci pijkdw czy tez
fakta te pozostawic lepiej do rozdzialu, w ktdrym b^dzie mowa o bezposrednim
wptywie warunkdw zyciowyeh na istoty organiczne.

Wszelako wypadki te tyle majq wspdlnego ze zmiennosci^, p^kdw, iz prze-
miana moze bye wywolau$ przez p^ezkowanie, a nie przez produkey? nasion
Z drugiej zas strony istnieje mi^dzy niemi taka rdznica, iz w zwykfych wypad-
kach zboczen pqkowych tylko jeden p^k zmienia si§, gdy tymezasem w po-
wyzszyeh wypadkach zmieniaja si§ wszystkie p%ki jednej i tej samej rosliny.
Wszelako mainy takze wypadek posredni; albowiem u kartolla zmienily charak-
ter wszystkie oezka jednoczesnie na jednej bulwie.

Zakonez^ kilku pokrewnemi wypadkami, ktdre moZna zaliezyd do zboczen
p^kowych lub tez do zjawisk bezposredniego wplywu warunkdw Zyciowyeh.
Gdy zwyczajna przylaszczka (Hepatka) zostaje przeniesiona z lasdw ojczystych
do innego miejsca, to kwiaty zmieniajsj barw§ nawetjui w ciagu pierwszego
roku s

). Zasluguje na uwag§, iz uszlachetnione odmiany bratka

(

Viola tricolor)
przesadzone, produkuj% czgsto kwiaty, bardzo si§ rdzniqce wielkoscia, ksztal-
tem 1 barwij. Tak np. przesadzilem wielkt*, jednostajnie ubarwiona, ciemno
purpurowf* odmiany gdy znajdowaia si§ w pelni rozkwitu; poczem wydaia ona

’J Loudon's Encyclop. of Gardening, p. 1024.

*) Production des Varidtds, 1866, p. 63.

*) Gard. Chron., 1849, p, 666.

*) Trans. Lin. Soc. vol. II, p. 364.

*) Godron, de 1‘Eapcce, Tom II, p. 8*.

Daieta Karola Darwina—Zmiennoi* ewiers^t i roSlin. T. I. 42

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



— 330 —

znacznie mniejsze, bardziej wydtuZone kwiaty z idttemi, dolnemi pJatkami ko-

ronv. Po tych wystapily kwiaty zaopatrzone w wielkie plamy purpurowe,

a wreszcie zjawity si? ku koiicowi lata pierwotne, wielkie, cieirmo purpu-

r°We
Smczne modyfikacye, jaki.u ulegaja niektore drzewa owocowe, gdy

zostaia szczepione i napowrdt zndw zaszczepiane na ro^nyck pmach >), uwa-

zane s% przez A. Knighta 2
)
jako blizko spokrewmone ze zboezemami p%-

k0We
L)alei mainy wypadek, it mtode drzewa owocowe zmieuiaj^ swdj charak-

ter, gdy sic rozwijajsp Tak np. grusze, wyhodowane z nasienia, traca z wie-

kieni ciernie i uszlaclietniaja si? w smaku owocdw. Brzozy placzijce, zaszeze-

pione na zwyktej odmianie, osiagaja swdj zwisly wyglad dopiero gdy sie sta-

rzeja. Z drugiej strony przytocz? jeszcze pdzmej wypadek, dotycz^cy kilku

jesiondw placz%cych, ktore powoli i stopmowo przyj?ly postac wzniesion^.

Wszvstkie takie przeraiany, zale^ne od wieicu, mogfj; bye pordwnane z metdyfi-

kacyami wspomnianemi w ostatnim rozdziale, jakim podlegajq w naturze liczne

drzewa- tak np. deodar i cedr Libanu s% w mlodosci bardzo mepodobne, w p6-

znyrn zas wieku-nadzwyczaj podobne; to samo stosuje si? do pewnych d?bow

i niektdrych odrnian lipy i gtogu *).

Zanim zestawi? fakty, dotyczijce zmiennosci psjkow, rozbior? kilka szcze-

gdlnycb i nienormalnych wypadkow, ktdre s% mniej lub wi?cej zwi^zane z tyin

przedmiotera. Zaczn? od stynnego wypadku, dotyczacego szezodrzenicy czyli

ztotego deszczu Adama (Oytisus Adarni), postaci lub mieszanca, ktdry zajinuje

srodek pomi?dzy dwu bardzo odmiennemi gatunkami, a mianowicie C. labur-

num i C. purpiireus, t. j. zwyczajna i purpurowa szczodrzemca. 1 omewaZ je-

dnak drzewo to cz?sto juz opisywano, b?d? moZliwie zwi?ztym.

W catej Europie, w rozmaityeh gruntach i w roznych klimatach gat?zie

teeo drzewa stale i nagle powracaty w swych lisciach i kwiatach do obu ga-

tuukdw rodzicielskich. Jest to nader dziwne. gdy widzimy na tern samem

drzewie kwiaty brudno czerwone, jasno zolte i purpurowe, pomieszaue z soba

na gateziach, posiadaj^cych bardzo odmieune liscie 1 maj^eycn rozny sposob

wzrostu. To samo grouo kwiatowe nosi uiekiedy dwa rodzaje kw-iatow, aiwi-

dzialein uojedyueze kwiaty, podzielotie scisle na dwie potowy; jedua polowa

byla jasno Zolta. druga purpurowa, tak ze jedna polowa gtdwnego platka ko-

rony byla Zblta i bardzo duza, druga-purpurowa 1 mniejsza. U innego kwia-

ta cata korona bvla jasno zdlta, lecz dokladnie pot kieliclia bylo barwy purpu-

rowej. U innego zndw kwiata jedno z brudno ezerwonych skrzydef korony

mialo wazka, jasno zoltij pr?g?; nareszeie w innym kwiecie jeden z pr?cik6w,

majq.cy nieco lisciowaty wyglad, by! napbl 46tty, napdl purpurowy, tak ze

>) M Carri6re opisat w Kevue horticole (1 Dee. 1866, p. 457) nadzwyczaj diiwny

wypadek Zaazczepi) on dwarazy ga^zki Aria veslita na cierniowem drzewie (thorn-trees,

dpines), redeem w doniczce. Gdy szczepy wyroaly, rozwinely »i« z nich p?dy, ktftrych

kora, p9 ki, liScie, ogonki, ptatki i szypulki bardzo si? rdinily od tychie cz?ici aryi. Za-

gzczepione gat»,zki byly tei znacznie silniejsze i kwitty wczefmiej nit nie szczepione.

*) Trans Hort. Soe. vol. II, p. 160.

») Co do d?bu p. Alph. de Candolle w Bibl. nniv. Gen4ve 1862; oo do lip. p. Lon-

don's Gard. Mag. 1835, vol. XI.
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sktonno36 do rozdziatu cech lub do powrotu wystapita nawet w poiedynczvch
czgsciach i organach ,

).

r j j :

Najdziwniejszy fakt, jaki przedstawia to drzewo, polega na tem, te w po-
sredmm stanie, nawet gdy rosnie w blizko^ci obu gatunkdw rodzicielskich jest
ouo zupefnie bezptodne; jesli zas kwiaty czysto zdtte lub czysto purpurowe
to wydaj^ nasiona. S$dz§, ie straczki z zottych kwiatow wydaja petna liczbe
nasion; a jest ich, zdaje sig, wiele. Dwa drzewa wyhodowane z takiego nasie-
nia przez Mr. Herberta *) okazywaty purpurowy ualot na szyputkach kwiato-
wych; lecz mektdre egzemplarze, przezemuie z nasienia wychowane, podobne
byly pod wzglydem wszystkieh cech do pospolitej szczodrzenicy, wyjawszy iz
mektore z nich posiadaly zadziwiajijco dtugie grona kwiatowe. Osobniki te
byty zupefnie ptodue. Jest to uderzaj^ce zjawisko, iz taka czystosd cech oraz

i

P
bezptodn”°g

%^ Z°6W nagle osi^ni?te Przez form2 tak zhybrydyzowan%

Gat^zie z purpurowemi kwiatami zdajij si§ byd zupefnie podobne na
pierwszy rzut oka do gaf^zi szczodrzenicy purpurowej. Po staranem atoli po-
rownaniu znalaztem, ze r62ni$ sig one od czystego gatunku tem, it pedy sa
grubsze, liscie meco szersze, a kwiaty nieznacznie krdtsze, korona i kielich sla-
biej jasno purpurowe; podstawowa czgsc gtownego platka korony okazywafa
wyrazny slad zdttawego ubarwienia. A wiec przynajinniej w tym wypadku
kwiaty nie osiagnety zn6w czystego swego charakteru; a zgodnie z tym faktem
me byty tez one zupetnie ptodne; albowiem liczne straczki nie zawieraty wcale
nasion, mektdre produkowaty jedno tylko nasienie, a pewna nieznaezna ilosc
zawierata po dwa, gdy tymczasem liczne straczki na drzewie czystej szczodrze-
nicy purpurowej w moim ogrodzie zawieraty po trzy, cztery i pi'^d pieknych
nasion. Procz tego pytek takze byt niezupetnie rozwini^ty, ‘wielka ilosc ziar-
nek pytkowych byla mata i skurczona; a jest to fakt ciekawy, albowiem jak
zaraz zobaezymy, pytkowe ziarnka w brudno ezerwonych i jatowych kwiatach
formy rodowej zuajdowaty si§ w lepszym stanie i zawieraty' tylko bardzo mato
skurczonych ziarnek pytkowych.

Pomimo, it pytek kwiatdw purpurowych, ktdre powrdcify do ubarwienia
pierwotnego, znajdowat sie w tak smutnym stanie, zalsjzki byly dobrze rozwi-
mgte; a gdy dojrzaty, obficie kietkowaty. Mr. Herbert wychowat takie rosliny
z uasion takich kwiatow purpurowych, a roznily si% one bardzo malo od zwy-
ktego stanu C. purpureas- lecz wyrazeuie to wskazuje juz, ze nie osiagnety one
w zupetnosci wtasciwego swego charakteru.

Profesor Caspar

y

zbadat jajeczka brudno ezerwonych i jatowych kwia-
tow u kilku roslin C. Adami na ladzie statym 8

). U trzech roslin zbadanych
przezemnie w Anglii, jajeczka byty rdwniez potworne. J^dro miato bardzo
zmienny ksztatt i wystawafo nieprawidtowo po za wtasciwe ostony. Z drugiej
strony ziarnka pytkowe, sadz^c z wygladu zewn^trznego, byty zadziwiajaco
dobre 1 wypuszczaty bardzo tatwo tagiewki. Po licznych obliczeniach pod
mikroskopem Prof. Caspary znalazf iz tylko 2.5% ziarnek pytkowych byto
zepsute, co stanowi mniejszy stosunelc, niz w pytku trzech czystych gatunkow
szczodrzenicy w stanie uprawnym, a mianowicie C. purptires, laburnum i alpi-

') f«kt6w analogicznych p. Al. Braun, Verjiingung etc. p. 337, 842, oraz
Gard. Chrou., 1842, p. 397.

') Journ. of Horticult. Soc. vol. II, 1847, p. 100.

») Trans. Hort. Congress in Amsterdam 1865, wi?kszoS6 szczeg6I6w zawdzieczam
listom Caspary'ego.
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nits. Jakkolwiek wigc pytek C. Adami zdaje sig byd dobrym, to me w^nika
jednakztego, przynajmniej nazasadzie spostrze£eri Mr. Naudina J

),
dotycz^cych

Mirabilis, see jest on funkeyoualnie ezynnym. Fakt, izjajeczka C. Adami 8%
potworne, a pylek zdaje sig zdrowy, jest tem dziwniejszy, iz przeezy on temu,
eo zwykle wystgpuje nietylko u wigkszosci mieszancdw a

), lecz takze u dwdch
mieszancdw w tym sarn'ym rodzaju, a mianowicie u C. purpureo-elongatas
i C. alpino-lahurnum. U tych dwdch mieszancdw jajeezka byly dobrze roz-

winigte, tak wedlug badau Prof. Caspary jako te4 moich wtasnych, gdy tym-
czasem liczne ziarnka pytkowe byty zdeformowane. U tych ostatnich mieszan-
cdw, wedlug Prof Caspary

, 20,3 odsetek ziarn pyfkowych byto zepsutych,
u pierwszych zas nie mniej jak 84 odsetek. Ten uiezwykty stan mgzkich oraz
zeiiskieh elementow rozrodezych u C. Adami uwazany byt przez Prof Caspary
jako argument przeciwko pogl^dowi, iz rosling tg mozna uwazac za zwyktego
mieszaiica, wyprodukowanego z nasienia. Musirny zas paraigtad o tem, it

u form mieszanych jajeezka przez diugi czas nie by by tak czgsto badane, jak
pytek; a s% one, bye mo2e, daleko czgseiej niedoskonale, niz sig powszeehnie
przypuszeza. Dr. E. Bonet z Antibes donosi mi (przez Mr. J. Traherne Mag-
gridge), iz u mieszancdw szezodrzenicy zalaznik bywa czgsto zdeformowany.
W niektdrych razach zupetnie brak jajeczek, w innych s$ one niezdolne do
zaplodnieuia.

Przedstawiano rdzne teorye w eelu wyjasnienia pochodzenia C. Adami
oraz przeobrazen, ktoryin roslina ta ulegfa. Przeobrazenia te przypisane zo-
staly przez niektdrych autordw wprost tylko zboczeuiom p^kowym; jesli zas

zwazymy wielkie rostnice pomigdzy C. laburnum i C. purpureas, ktdre stano-
wi^ gatunki naturalne, oraz nieptodnodd form posrednich, w takiin razie z gdry
bgdziemy musieli odeprzec ten pogl%d. Zobaczymy zaraz, iz u mieszanedw ro-

slin mogq, sig rozwin^c dwa rossne zarodki wewn^trz tego samego nasienia oraz
bye ztaezone z sob%, a przypuszczano, ze C. Adami mdgt powstad w podo-
bny sposdb.

Wiadomo, ze jesli jedna roslina z liscrni plamistemi okulizowan% jest na
todydze z lisdmi nieplamistemi, ta ostatnia bywa w skutek tego dotknigtsj, a nie-

ktdrzy s$dz§, ze Laburnum mogto byd w ten sposdb zmienione. Mr. Purser 3
)

przypuszeza, it w jego ogrodzie zwyczajna szezodrzenica, na ktorej zaszcze-
pione byty trzy gahjzki C. purpureas, przybrala powoli charakter C. Adami.
Potrzeba jeszcze atoli dalszych dowoadw i dokfadniejszyeh szczegdtdw, by
uwierzyc w ten fakt nadzwyczajny.

Liezni autorowie twierdz^, iz C. Adami stanowi mieszaiica, rozmnaianego
w zwykty sposdb przez uasiona i ze przez p^ezki powrdci! on do swych dwdeh
form rodowych. Bezultaty ujemne maj% tu mniejsze znaezenie, jednakde Beis-
seclc, Caspary i ja sain naprdzno staralismy sig krzy^owad C. laburnum i pur-
pureus. Gdy zaptodnilem pierwszy pytkiein ostatniego, otrzymatem prawie
pomyslny rezultat; utworzyty sig bowiem str^ki, lecz w szesnadcle dni po zwig-
duigeiu kwiatdw opadty. Tem niemniej atoli przypuszczeuie, it C. Adami
stanowi mieszaiica, ktdry powstal dowoluie z tycn dwoch gatunkow, znajduje
silne poparcie w fakeie, iz dowolnie powstaly inieszance pomigdzy temi orazdwu
innemi gatunkami. Na zagonie roslin C. elongatus, ktdre rosly w poblizu

C. purpureas i byly przez uiego prawdopodobnie zaplodnione, dzigki dzialal-

') Nouvelles Archives du Ma?.6um. X. I, p. 143.

*) p. Naudin, ibid. p. 141.

8
) Dr. Lindley dsje wiar§ temu przypuszczeniu; w Qard. Chron. 1857, p. 382, 400.
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no6ci owaddw, (albowiem, jak mi wiadomo z doSwiadczefi, owady odgrywaj%
wa£u% rolg w sprawie zapfaduiania szezodrzenicy), — wvstapil jatowy miesza-
niec C. purpureo-elongatus *). Jak mi donosi Mr. Waterer, szczodrzenica

„ Waterer’a", C. alpino-labumum a
), powstata w podobny sposob samodzielnie

na zagonie roslin, wyhodowanych z nasion.
Z drugiej zas strony mamy jasny i dobitny dowod, przedstawiony przez Mr.

Adama (kti5rjy wychowat tg rosling) M-rowi Poiteau *1, iz C. Adami nie stanowi
zwyktego raieszanca. Mr. Adam mniescit w zwykly sposdb kawatek kory
C. purpureas na pnia C. laburnum, a jak to cz§sto si§ zdarza, paczek pozosta-
wat w uspieniu przez lata cate. Wreszcie kawatek kory wyprodukowat liczne
p^ki i p§(ly; jeden z tych ostatnich wyrbst bardziej pionowo oraz silniej, wi§k-
sze miat liscie niz na p§dach C. purpureas i w skutek. tego byl dalej rozmna-
zany. Zastuguje na specyaln% uwag§, iz rosliny te zostaty sprzedane przez
Mr. Adama jako odmiany C. purpureus, zaniin zacz^ty kwitnac, a wiadotnosc
ogloszona przez Poiteau zjawita si§ po tern, gdy rosliny rozkwitty, leez zanim
jeszcze okazaty dziwn$ sktonnosc po powrotu ku gatunkoin rodzicielskim. Nie
raa tu wi§c iadnego przypuszczalnego motywu dla bt§du i trudno tez powie-
dziee, w jaki sposdb mograby tu miec miejsee pomytka. Jesli przypuscimy,
be doniesienie Mr. Adama jest slusznem, to musimy teb przyjq.d dziwny fakt, iz

dwa rdzne gatunki tacz% si§ swemi tkankami komdrkowemi i pdiniej mog^ pro-
dukowad rosline, ktbra wydaje liscie oraz jalowe kwiaty, maj^ce charakter po-
sredni pomi^dzy znamionami szczepu i pnia, a rdwnoezesnie tez — p%ki, podle-
gajsjce iatwo powrotowi, jednem slowem — rosliny, ktdra pod kazdym wastniej-

szym wzgl^dem podobna jest do mieszanca, jaki powstat przez produkcyg na-
sienn%. Jesli rosliny rzeczywiscie tworz%si§ w podobny spos6b, to mozna je na-
zwad „szczepo-mieszancami“.

Podam wszystkie fakta, jakie udato mi si§ zebrac, wyjasniaj^ce powyzsz%
teory§, nietylko dlatego, by rzueic wi^cej swiatta na pochodzenie C. Adami,
lecz takze by wykazad, jak wielu nadzwyczajnemi i zlozonemi drogami jedna
odmiana roslin mobe zmienid drugq,, ztvylde w zwi^zku ze zboezeniem p%kowem.
Przypuszezenie, ie C. laburnum lab purpureus wydaly postac posrednia oraz
inn$ na drodze zwyktego p^czkowania, rnoze bye absolutnie wyl^czonem, jak
wyzej zauwafcono; brak bowiem wszelkiego dowodu; suma przemian, jak% po-
gl%d ten nakazuje przypuscid, bytaby bardzo znaezna, a postac posrednia—jalo-
wa. Do wypadku z C. Adami bardzo s$ analogiczne co do pochodzenia takie
wypadki, jak nektaryny, kt6re nagle powstajq, na drzewaeh brzoskwiuiowycli,
a mekiedy posiadaj% p6t i pot owoce, jak rdfce mszyste, ktdre wyst§puj% na in-

•) Braun, VerjUogfung etc., Vorwort, p. XIII.

*) Mieszaniec ten nigdzie nie jest opisany. Zajmnje on doktadnie Srodek pomi^dzy
C. laburnum i alpinu.i pod wzgl^dem ulistnienia, czasu kwitnienin, ciemnej pr$gi u podsta-

wy gtdwnego ptatka korony, uwtosienia zawi^zka i pod wzglgdem wszystkieh innych pra-

wie cech; zbliia si§ on atoli barw$ wi?cej do pierwszego gatunku i przewyisza je dtugo-

Sci$ ktosow kwiatowych WidzieliSmy powyiej, iz 20,3% jego ziarnek pylkowyoh jest

zdeformowanych i jatowych. Moja roilioa, pomimo, it rosla w odlegtoSci 80 lab 40 yar-

d6w od obu gatunkiw rodzicielskicb, w ciijgu wiela lat nie wydawata dobrych nasion;

w 1866 byla ona niezwykle ptodna, a diugie ktosy kwiatowe produkowaty jeden do czte-

rech str^kdw. Liczne strgki nie zawieraly wiele dobrych nasion, lecz po wi^kszej cz^&ci

zawieraty, zdaje si?, jedno tylko dobre nasieaie, niekiedy dwa, a w jednym wypadku trzy.

Niektore z nasion kietkowaly.

*) Annates de la Soc. de Horticult. de Paris, T. VII, 1830, p. 93.
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nych rdiach, z kwiatami podzielonemi na dwie polowy lub tei pr%4kowato

ubarwionerai, oraz inne podobno wypadki.

Doskonaly botauik, Mr. O. H- Thwaiter 1
), opisat dziwny wvpadek, gdzie

nasienie Fuchsia coccinea zaplodnione przez F. fulgens, zawieralo dwa zarod-

ki i przedstawialo „prawdziwego blizniaka roslipnego
1
'. Obie rosliny, ktdre

powstaly z tych dwdch zarodkdw byly „bardzo r62ue pod wzglgdem wygl^du
i charakteru", jednakze dwa inne mieszance tego samego pochodzenia, ktdre

powstaly w tym samym czasie, byly podobne Te rosliny blizniacze, wisiaty

seisle obok siebie ponizej obu par liscieni nawalcowatej lodydze, tak te pdzniej

wygl^daly jak gat^zie na jednyrn pniu“. Gdyby obie polijczone z sob$ lodygi

zamiast zamrzed byly osi^gn^ty zupelnq, wielkosd, powstalby wtedy dziwnie

mieszany hybrid; leez nawet gdyby kilka p^kbw powrocilo pdzniej do obu

form rodzicielskich, to i w takim razie wypadek teu, jakkolwiek bardziej skom-
plikowany, nie bylby jednak seisle analogiczny do wypadku, dotycz^cego

C. Adamu Z drugiej zas strony powstat moze w taki sposob bastard-melon,

opisany przez Sagereta 2
);

albowiein dwie gtowne gal^zie, ktdre powstaly

z dwdeh pqkdwr liscieniowych, nosily bardzo rozneowoce.** Jedna gaf§z nosila

owoce, zupetnie takie same jak owoce odmianv rodzicielskiej, druga zndw —
owoce, ktdre do pewnego stopnia podobne byly do owocdw macierzystej od-

miany, melonu chiriskiego.

Slynny Bizzaria- Orange przedstawia wypadek seisle rdwnolegly do doty-

cz%cego Cytisus Adatni. Ogrodnik, ktdry w r. 1644 wyhodowal to drzewo

we Florencyi, objasnil, iz jest to z nasienia wychowany pien, ktdry zostal za-

szczepiony. Gdy szczep si§ przyjal, pien wypuscit pgdy i wydal odmiaug

Bizzaria. Qallesio, ktdry starannie zbadal kilka iywych egzemplarzy i pord-

wnal je z opisera, podanym przez P. Nato 3
) (ktdry pierwotnie opisal te rosliny)

przytacza, ze drzewo produkowalo o tym samym czasie liscie, kwiaty i owoce,

identyezne z lisemi, kwiatami i owocami pomaranezy i cytryny iflorenekiej

oraz owoce ztozone, w ktdrych obie odmiany albo zlewaly sig z sob% lub

tez w rdzny sposdb oddzielnie byly rozwini^te. Drzewo to mo2e bye rozmna-

zane za posrednictwem szczepow i zachowuje swdj rdzuoroduy charakter. Tak
zwana ntrdjlicowa“ pomaraneza z Aleksandryi i Smyrny 4

)
podobua jest z ogdl-

nej swej natury do Bizzaria

,

rozni sie atoli od niej tem, ze tutaj slodka pomaran-
eza oraz cytryna s$ z sob% zlane w jednyrn owocu, a tak&e wyst§puj% oddziel-

nie, pojedynezo na tem samem drzewie; nic niewiadomo o ich pochodzeniu. Co
do Bizzaria, to liezni autorowie s%dz%, iz jest to „szczepo-mieszaniec“; Qallesio

zas sqdzi z drugiej strony, iz jest to zwykty bastard, rnaj^ey wlasnose czgscio-

wego powracauia do obu postaci rodzicielskich; w ostatnim zas rozdziale wi-

dzielismy, ze gatunki takich rodzajdw czgsto dowolnie si§ krzyzuja.

Nast§puj%cy wypadek jest analogiczny, lecz watpliwy. Ktos bezimiennie

podaje w Gardener’s Chroniele ®), ie w jego ogrodzie Eesculus rulncunda wy-
twarzal corocznie na jednej ze swych galezi „grona kwiatowe z blado zdltemi

kwiatami, podobnemi do kwiatdw Aesc. ftava, lecz mniejszemi i inaezej ubar-

>) Annals and Mag. of nat hist, marzec 1848.

*) Poinologie Pliysiologique, 1830, p. 126.

®) Gallesio, Gli Agrumi dei Giard. Bot. Agrar. di Firenze, 1839, p. 11. W swojem

Traits de Citrus (1811) powiada on, ii ztoiony owoc jest poczg&ci cytrynq, lecz jest to

widoeznie bt$dne.

*) Gard. Chron. 1855.

*) Gardener's Chronicle; 1851, p. 406.
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wionemi". JeZeli Aesculus rubicunda jest w istocie, jak ssjdzi wydawca, mie-
szaricem, pochodzacym z jednej strony od Ae. flam, w takim razie rnamy tutaj

wypadek cz^sciowego powrotu do jednej z form rodzicielskich. Je*eli zas

Aesc. rubicunda nie jest mieszahcem, jak to twierdzi kilku botanikdw, a tylko

gatunkiem naturalnym, to w takim razie mamy tu zwyezajny wypadek odmiany
pqczkowej.

Nast^pujace fakta wykazujq, ze mieszarice wychowane drog% zwyczajmj
z nasienia na pewno powracaj^ niekiedy przez p%czki do swvch form rodziciel-

skich. Mieszauce nasturcyj, Tropaeolum minus i majus a

)
dawaly z poczijtku

kwiaty, ktdre pod wzgl^dem wielkosci. barwy i budowy zajmowaly miejsce po-
sreduie pomi^dzy obu rodzicami. Pdzniej jedDak o tej samej porze roku nie-

ktore z tych roslin daly kwiaty, podobne pod kazdym wzgl^dem do rodziciel-

skich, oraz kwiaty, ktore zachowaly pospolit% posrednifj budowy.
Pewien mieszany Cereus, pochodzacy od C. speciosissimus i phyllanthus *),

roslin bardzo roznyeh pod wzgledem Vygl^du, produkowal w ciagu trzech

pierwszych lat kanciaste, piycioboczne lodygi, a nastepnie kilka gladkich lo-

dyg, jak G. phyllanthus. Kolreuter przytacza tez wypadki mieszarieow Lobelia

Verbascum, ktore najprzdd produkowaty kwiaty jednej barwy, a nastepnie
w pozniejszej porze— kwiaty odmieunej barwy *). Naudin 4

)
wyhodowal czter-

dziesci mieszancdw Datura laevis, ktdre zaptadniat pylkiem bieluniu pospoli-

tego, a trzy z tych mieszaricdw wydaly liczne torebki, ktdrych polowa lub

czwarta cz^sc, albo tez jeszcze mniejszy segment by! gladki i nieznacznej wiel-

kosci, jak torebka C. laevis, gdy tymczasem pozostala czesd byla kolczasta

i znacznej wielkosci, jak torebka* bieluniu pospolitego. Z jednej z tych zlozo-

nych torebek wyhodowano rosliny, ktdre zupelnie byly podobne do obu form
rodzicielskich.

Zwrociny si§ teraz do odmian. Jablori wyhodowana z nasienia, o ktorej

s^dzono, iz jest krzyzowanego pochodzenia, opisanq. zostala we Francyi 6
j.

Nosi ona owoce, ktdryeh jedna polowa jest wieksz^ od drugiej, ma czerwoua
barwr

§, kwasny smak i swoisty zapach; druga polowa jest zielonawo zdtta i bar-

dzo stodka; zawieraj$ one zaledwie niekiedy tylko zupelnie rozwini^te nasio-

na. Sadze, ie to nie jest to samo drzewo, kt6re Gaudichaud ®) przedstawil iu-

stytutowi francuzkiemu, a ktdre na tej samej gal^zi nosilo dwa r<S2ne gatunki

jabtek: jeden „Reinette rouge", drugi podobny do „Reinette Canada jaun&tre“;

ta podwtijna odmiaua mosfce bye rozmnazantj przez szczepy i w dalszym ciagu

produkuje oba gatunki jablek. Pochodzenie jej jest nieznane.

Mr. J. D. La Touche przystal mi kolorowy rysunek jablka, ktore przy-
widzl z Kanady; jedna jego polowa, obejmuj^ca caly kielich oraz miejsce przy-

mocowania ogonka, jest zielona, druga polowa — brunatna i natury „Pomme-
gris". Linia pograniezna pomi^dzy obu potowami jest scisle oznaezona. Drze-

wo zostalo zaszczepione, a Mr. la Touche s^dzi, iz gal^z, noszaca to dziwne
jablko, wyckodzila z punktu pol^czenia szczepu z pniern. Gdyby fakt ten zo-

stal z pewnosci^, stwierdzony, wypadek ten moznaby zaliezyd do szeregu szcze-

*) Giirtner, Bastarderzeugung, p. 549. Jest jednak wqtpliwem, czy naleiy rosliny

te uwaiar za odmiany lub za gatunki.

*) Giirtner, w m. p., s. 550.

») Journ. de Physique T. XIII, 1783, p. 100. Acta Acad. Petersb. 1781, w. 1, p. 249.

*) Nouvelles Archives du Musdum, T. I, p. 49.

6
) L‘ Hermes, 1837, przytoczoue w Loud. Gard. Mag. vol. XIII, p. 280.

') Comptes Rendus, 1862.
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po-mieszancow, do ktdrych przejdg zaraz. Leez gatez mogta tez wyrosnad
z pma, ktory bezw^tpieuia wyrdsl z nasienia.

Prof. H. Lecoq, ktdry wykonat wielka ilosd krzyzowaii pomiedzy rdznemi
ubarwionemi odmianami Mirabilis jalapa '), znalazt, ze u osobnikdw z nasion
wydowanych, barwy rzadko si? tfjczi}, lecz tworzi* rdzne pnjzki, lub tei jedna
pofowa jest jednej barwy, druga - znow innej. Niektdre odmiay noszij stale
kwiaty z prqzkami zdltemi, bialeini i czerwonemi; lecz rosliny takich odmian
produkujij, mekiedy na tym samym korzeniu gatgzie z jednostajnie ubarwione-
mi kwiatami wszystkich trzech kolordw, inne gat^zie z kwiatami pot i p6t bar-
wuerni oraz jeszcze inne z kwiatami marmurkowej barwy. Gcdlesio 2

)
krzyzo-

wal naprzemian biate i czerwone gwozdziki, a potomstwo byto prazkowane;
lecz mektore z prazkowanych roslin nosity tez kwiaty catkiem czerwone; nie-
ktore z tych roslin produkowaty w jednym roku tylko czerwone kwiaty, wna-
st§pnym—prazkowane, lub naodwrdt; kilka roslin produkowalo w ciagu dwdch
lub trzech lat prazkowane kwiaty, poczem powr6city one do barwy pierwotnej
1 dawaly kwiaty wyfycznie czerwone. Godne jest zaznaczenia, vi purpurowy
Lathynts odoratics (Purple Sweet pea) zaptadniatem pytkiem jasno ubarwionej
odimany (Painted Lady). Rosliny wyhodowane z nasienia tego samego straka
nie miaty cbarakteru posredniego, leez zupetnie byty podobne do obu rodzi-
c6w. Pozniej, w iecie, rosliny, ktore nasamprzdd nosity kwiaty, identyczne
z kwiataim „ Painted Lady“, wydaty kwiaty, pr^kowane purpurowo i plamiste.W tych ciemnycb rysunkaeh okazywaty one d^nosc do powrotu ku odmianie
macierzystej. Andr. Knight 3

) zaptodnit dwa biate grona pytkiem gron Alep-
po, ktore miaty 1 liscie i owoce ciemno plamiste. Rezultat bvt taki, iz potom-
stwo me byto z poczijtku plamiste, lecz w ciagu nast§pnego lata stato sie pla-
mistem; oprocz tego, liezne osobniki potomne produkowraty na tej samei rodfinie
grupy gron cierane, lub biate, barwy otowianej, lub tez biato prazkowane, albo
wreszcie biate z matemi czarnemi prazkami. Na tej samei todydze mozua byto
czgsto wykazac obecuosc gron wszystkich tych odeieni.

W wi?kszosci tych wypadkdw odmian skrzy*owauych, oraz w niektdrych
wypadkach skrzyzowanych gatunkdw, wystsjpity u potomstwa wychowanego
z nasion, podczas pierwszego jegokwitnienia, barwy wtasciwe obojgu rodzicom,
a to pod postacia pr^zkdw lub wi^kszych segmentdw, albo jako cate kwiaty
lub owoce obu gatunkdw, zawieszone na jednej i tej samej roslinie. Scisle bio-
rijc, me mozna powiedzied w tym wypadku, ze wystijpienie obu barw zalezy od
powrotu do barwy pierwotnej; pr?dzej przyczym}, dla ktdrej obiecechy si§ roz-
dzielity, jest pewna niezdolnosd do zmieszania si§. Jezeli jednak pdzuiejsze
kwiaty lub owoce, wyprodukowane podczas tego samego sezonu, lub tei pod-
czas pdzniejszego roku albo pddniejszych pokoleh, staji} si? pr^kowane lub tei
pdt i pdt 1 1. d., w takim razie rozdziat obu barw stanowi w scistem znaczeniu
wypadek powrotu za posrednictwem zboczen pjjkowych.W pdzmejszym rozdziale wykaz?, ie u zwierzijt krzyiowanego pochodze-
ma znaleziono, ii osobnik ten zmieniat charakter swdj podczas wzrostu i po-

) UJogr. bot. de 1‘Europe T. Ill, 1864, p. 406, ora* do la Ficondation 1862, p. 302
*) Traitd du Citrus, 1811, p. 45.

’ * '

*) Trans. Linn. Soc. voL IX, p. 268.
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wnScit do jednej z form rodzicielskich, do ktdrej poez^tkowo nie byt podobny.

Na zasadzie rdinych powyzej podaoych faktdw nie moie ulegad w%tpliwosci,

iz jedna i ta sarna rosliua indywidualna, czy to bastard czy te2 mieszaniec, po-

wraca niekiedy w liseiach, kwiatach i owoeach catkowicie lub test cz?-

sciowo do obu postaci rodzicielskich, w podobny sposdb, jak szczodrzenica,

Oytisus Adami, oraz pomarancza Bizzaria ,

Rozpatrzmy owe nieliczne fakta, ktdre przytoczono dla poparcia przy-

puszczenia, iz odmiana, zaszczepiona lub okulizowana na innej, wywiera niekiedy

wptyw na calq, todyg? macierzystq lub tez w miejscu pot^czenia wydajep^czek

czyli Bszczepo-hybrid
fa

,
nosz%cy na sobie cechy obu form, tak pnia jako tei zrazu.

Wiadomo, ze gdy plamisty jasmin okulizowany bywa w zwykty sposdb,

pien produkuje niekiedy paki, ktdre wydaj^ plamiste liscie. Jak mi donosi

Mr. Rivers, widziat on podobne wypadki. To samo wyst?puje u oleandra

Mr. Rivers przylacza, wedlug autorytetu wiarogodnego swego przyjaciela, it

kilka p^kdw ztocisto-plamistego jesionu, ktdre zostaty zaszczepione na jesionie

pospolitym, wygin?ty wszystkie za wyj^tkiem jednego, lecz pnie jesiondw zo-

staly tem dotkni?te •) i wydaly tak powyzej jako tez poniiej miejsca przymo-
cowania zrazdw —p?dy, ktore nosity plamiste liscie. Mr. J. Anderson Henry
donidsl mi podobny prawie fakt.

Przed wielu laty Mr. Brown z Perth zauwazyt w dolinie na ptaskowzgd-
rzu drzewo jesionowe ze zfocistemi liscmi; paczki tego drzewa zostaly zaszcze-

pione na zwyczajnym jesionie, ktdry w skutek tego zacz^l produkowac „Blot-

ched Breadalbane Ash“. Odmian? t? rozmnazano dalej i zachowano jej cha-

rakter w cisjgu ostatnich lat pi?cdziesi?ciu. Jesiony ptacz%ce okulizowano
takze na dotkni?tych w ten sposdb pniaeh. a staty si? one podobnie plamiste.

Liczni autorowie uwafcajg, plamistosd jako wynik choronliwy; na zasadzie

tego, watpliwego zreszta pogladu—poniewaz niektdre plamiste rosliny s% zu-

pelnie zdrowe i silne—moZna uwazac powyiisze wypadki, jako bezposredni re-

zultat zaszczepienia choroby. Jak zobaczymy pdzniej, na plamistosd wptywa
bardzo natura gruntu, w ktdrym roslina bywa hodowana, a zdaje si? prawdopo-
dobnem, ie wszystkie przemiany, jakie powodujq w sokach i tkankach pewne
rodzaje gruntdw, czy nazwiemy'je chorobami czy tez nie, mog% si? udzielic to-

dydze za posrednictwem zaszczepionego na niej kawalka kory. Wszelako
przemiana tego rodzaju nie moze bye uwazana jako jednej natury ze szczepo-

mieszaucami.

Istnieje odmiana orzecha laskowego z ciemno-purpurowemi liscmi, jak

u krwistego buka. Nikt nie przypisat tego ubarwienia chorobie; jest to

tylko oczywiscie wzmocnienie odcienia barwyr, jaki widad cz?sto na liseiach

zwyczajnego orzecha laskowego. Jesli odmian? t? zaszczepid na pospolitym

orzechu laskowym 8
),

to niekiedy, jak twierdz% niektdrzy, barwi ona liscie po-

niiej miejsca zaszczepienia. Wszelako dodac musz§, ze Mr. Rivers, ktdry po-

siadal setki w ten sposdb szczepionych drzew, nigdy nie zauwaiyt takiego

wypadku.

>) Gdrlner (Bastardemugung; p. 6H) podaje liezne fahta odnoSne.

*) Bardzo podobny wiadomoW podal Bradley w r. 1724 w Treatise on Husbandry,

vol. I, p. 199.

') Loudon’s Arboretum, vol. IV, p. 2696.

Dziela Earola Darwina.—ZiniennoM zwiereat i roilin. T I. 43
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Gartner J

) przytacza dwa rrtstae opisy gal?zi winogradu eiemno i jasDo

owocowego, ktdre w rd*ny sposdb by ly pot%czone. Zrobiono w nich szczeliny

podtu^ne, a nast?pnie zhjczono z sobsj i t. d.; gal?zie te produkowaly rdfcne

p?czki winogron obu barw oraz inno grupy gron, ktdre byly albo praikowaue.

tub tet barwy podredniej, albo calkiem nowej. W jednvm wypadku nawet

liscie byly plamiste. Fakty te sa tem dziwniejsze, iz Andrzejom Knight nigdy

si? nie udalo otrzymad plamistego winogradu przez zaplodnienie bialych od-

miaa pytkiem ciemniejszych, pomiino, iz jak widzielismy, otrzymal on' rosliny,

wyhodowane z nasienia. z lisemi i owocami plamistemi, zaptodniwszy biala od-

mian? pylkiem plamistego, ciemniejszego winogradu Aleppo. Gartner przypi-

suje powyiisze wypadki wprost tylko zboczeniom w pijkacb. Jest to jednak

szczegblny zbieg' iz tylko gal?zie, w swoisty sposdb zaszczepione, zmienialy

si?; a Adorne von Tscharner twierdzi stanowczo, ze kilkakrotnie otrzymal opi-

sany rezultat i rndgl go dowolnie osiq,gac, ilekrot: razy w opisany przez si? spo-

sob robil szczeliny w gat?ziaeh i pdzniej laczyl te ostatnie.

Nie przytoczylbvm nast?pujacego wypadku, gdyby autor ksia^ki „Des

Jacinthes" (Amsterdam, 1768, p. 124) nie zrobit na mnie wrazenia, iz' nietylko

ma bardzo rozlegle wiadomosei, lecz jest te& wiarogodnym. Powiada on, it

cebulki bl?kitnych i czerwonych byaeyntow mo£ua podzielid na dwie ez?sci;

te zrastajq. si? z sob^ i puszezaj^ wspdlmj lodyge (o tyle sam obserwowalem)

z kwiatami obu barw po przeciwleglych stronach. Lecz najdziwniejszy punkt

jest ten, iz niekiedy produkowaue bywaja kwiaty, na ktdrych obie barwy s$

z sob% zmieszaue, a to czyni wypadek ten bardzo analogieznym do wypadku
mieszanego ubarwienia gron na pot^czonych z sob$ galeziach winogradu.

Mr. R. Trail w r. 1867 podat na posiedzeniu botanicznego towarzystwa

w Edynburgu wiadomosc ( a od tego czasu udzielit mi jeszcze dalszych o tem

wiesei), iz przed kilku laty mniej wi?cej szescdziesiat bl?kitnych i bialych

kartofli podzielil na dwie polowy przez oczka ezyli p^czki, a nast?pnie, znisz-

czywszy jednoczesnie inue oczka, starannie je pol^czyl. Niektdre z tych po-

Isjczonych bulw wydaly biale, inne zas bl?kitne bulwy; prawdopodobnie w wy-
padkach tych rosla tylko jedna polowa. Niektdre atoli produkowaly czesci%

biale, ez?sei$ bl?kitne bulwy, a bulwy czterech czy pi?ciu roslin posiadaly pra-

widtowo plamki obu barw. Z tych ostatnieh wypadkdw mo£eray wuosic, ze

przez potq.czenie rozdzielonyeh pakow utworzyla si? lodyga, a poniewaz bul-

wy powstaja przez rozrost gal?zi podzieranych, wychndzqcych z gldwnei

lodygi, to plamiste ich ubarwienie przedstawialo oczywiscie wyrazny dowdd
scislego zmieszania obu odmian. Powtdrzytem na wielk$ skal? doswiadczenia

z kartoflem i hyacyntem, lecz bez skutku.

Budz^cy zaufanie i znany mi przyktad (za wyjqtkiem wypadku, przyto-

czonego poni^ej w przypisku) tworzenia si? szczepo-mieszancdw dotyczy wy-
padku, wspoinnianego przez Mr. Poyntera 2

),
ktdry zapewnia mi? w liscie

o wielkiej dokladnosci faktu. Rosa devoniensis zostala przed kilku laty za-

szczepiona na bialej R. Banksiae. Z bardzo rozszerzonego punktu polgczenia,

od k torego pocz^wszy R. devoniensis i R. Banksiae rosly wciaz dalej, wyrosla

trzecia gal?z, ktdra nie byla arii czysta Banksiae ani Devoniensis, lecz nosila

eharakter obu odmian. Kwiaty byty podobne do kwiatdw odmiany zwanej

„Lamarque u (jedna z Noisettes), podczas gdy p?dy podobne byly do p?ddw
R. Banksiae pod wzgl?dem sposobu wzrostu, wyjqwszy, it dluzsze i silniejsze

*) Bastarderzeugung, p. 619.

Gardener's Chronicle, 1860, p. 672, * drzeworytem.
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pgdy zaopatrzone byly w kolee. Rdfca zostala wystawiona przez komitet kwia-

towy w Londynie. Dr. LiniUey zbadal ja i doszedt do wniosku, ze powstala

ona z pewnosci$ przez pomieszanie 22. Banhsiae z jak^bqdz inaq. rbzij, podo-

bn$ do R. devoniensis; „albowiem podczas gdy zuac/.nie wzrosla sita i wiel-

kosc wszystkioh cz§sci, liscie zachowaly srodek pomi^dzy R. Banhsiae i r6Z$

herbaciausj". Zdaje si§, iz hodowcy roz wiedzieli, it rdie Banhsiae wywierajij

niekiedy wplyw na iune rdze. Gdyby nie ostatuie przypuszczenie, to moznaby

mniemac, ze ta uowa odmiana stanowila skutek zboczen pqkowych i ze przez

prosty przypadek wystijpila w puukcie pot^czenia dwu dawuych odrnian.

Stresdmy powyzsze wypadki: dane, iz szczodrzenica Adama (Cytisus Ada-

mi) powstala jako szezepo-mieszaniee, tak sa sciste, ze zaledwie mozna ira za-

przeczyc, a ponizej J
)
przytoezone fakta wskazujij, ze tworzenie si§ szczepohybri-

ddw z pewnosci$ jest moZliwe. Swoisty, monstrualny stan jajeczek oraz zdro-

wy stan pytku popieraj% pogl^d, Ze nie jest to zwykly mieszaniec czyli nasieu-

ny (t. j. powstaj^cy z nasienia). Z drugiej strony fakt, ze te same dwa gatunki,

mianowieie C. laburnum i purpureus, wydaly przez nasiona mieszancdw,

stanowi silny argument na poparcie pogladu, iz C. Adami powstal w podobny

sposob. Co do nadzwyczajnej dijznosci drzewa tego do caikowitego lub cz§-

sciowego powrotu, to widzielismy, ze bezw%tpienia hybridy nasienne czyli mie-

szaiice w podobny sposdb tatwo powracaj^ do form pierwotnych. W ogdle

sklaniam si§ na strong pogladu Mr. Adama. Gdyby poglijd ten okazat sig pra-

wdziwym, to moznaby go teZ rozciagnac na pomaranczg Bizzaria oraz „tr6jli-

cowa u
,
a takze na wyzej przytoczone jablka.

Jesli obecnie niemoZliwein jest dojsc do jakiegob^dz okreslonego rezultatu

co do pocz^tku tych dziwnych drzew, to jednak rozmaite wyZej przytoczone

fakta zasluguj% na uwage z rdZnego stanowiska, a zwlaszcza dlatego, iz wska-

zuj$, ze pqki posiadajq wrodzon^ zdolnosd do powracania ku postaeiom

pierwotnym.

0 bezposrednim wplywie mqzhiego elementu na postac macierzystq. — Na-

lezy tu jeszcze rozpatrzed inn$ dziwnq, grupg faktdw, poniewaZ zdaje si§ ona

wyjasniac niektore zjawiska dotyczq,ce zboczen p^kowych. Mam na rnysli

bezposredni wplyw elementu m^zkiego na jajeczka, nie wplyw zwykly, leez

wplyw na pewne cz^sci rosliu zeiiskich, lub teZ, jak to ma miejsce u zwie-

rz$t, na pozniejsze potomstwo samicy, pochodz^ce od innego samca. Zaznacz^

przedewszystkiem, iz u roslin zawiazek oraz ostony jajowe,s% oczywiscie cz^scia-

•) Przypuszczenie o szcsepo-hybridach jest tu przedstawione tylko jako prawdopo-

dobne; leez list D-ra Hildebranda z 2 stycznia 1868 r. zmienil mAj pogl»}d co do moiliwo-

Sci tego. Donosi mi on, ie udalo mu si? sslaA dwie odmiany kartofla. Zciijl on wszystkie

p^ki na bialym gladkim kartoflu, oraz na ozerwonym luslcowatym i zaszczepit je odwro-

tuie na bulwach. Z p^kow tych otrzymat tylko dwio roAliny; a z pomifdzy bulw z nich

utworzonyeh, dwie byty na jeduym koftcu czerwone i tuskowate, na drugim—biate i glad-

kie; cz«S6 irodkowa byla biata z czerwonemi pr^ikami. Tak wi?c moiliwoW utworzenia

si? szczepo-mi'js :aftca ualezy uwatai za niewijtpliw^. P. BotauUche Zsitung, 1868, p. 321.

The Complete Work of Charles Darwin Online courtesy of Jakub Jakubowski



340

mi osobnika ienskiego i nie mofcna byto przewidzied, aby na cz^ci te wywierat
wpiyw pylek obeej odmiany lub obcego gatunku, jakkolwiek rozwdj zarodka
wewn^trz woreczka zarodkowego, wewn^trz jajeczka, wewn%trz zal^znika, za-
le4y naturalnie od elemeutu mgzkiego.

Jeszcze w r. 1729 zauwasbouo ‘), iz biale i blgkitne odmiany grochu, ro-
sn^ce blizko obok siebie, krzyzujq, si§, bezwijtpienia za posrednictwem pszczdt,
a na jesien mo2na znalezc bl^kitne i biale grochy wewn%trz tych saraycb stnj-
k6w. Wiegman zrobit podobne spostrzezeuie w biezacem stuleciu. Rezultat
taki wystgpowal kilka razy, gdy jedn$ odmiany grochu pewnej barwy sztucznie
krzyiowano z drug% odmiany iuaczej ubarwion% 4

). Dane te naklonity Oiirt-
nera, ktdry nadzwyezaj sceptycznie zapatrywal sie na to kwesty§, do przedsie-
wzigeia dlugiego szeregu scislyeh doswiadczen Wybral on odmiany najstal-
sze

>
a rezuItat wykazat bardzo przekonywaj^co, iz barwa skorki grochu ulega

modyfikacyi, gdy uzywa si§ pylku rdzuie ubarwionej odmiany. Fakt ten zostal
pozmej stwierdzony przez doswiadczenie, vvykouane przez J. M. Berkeley'a 3

).W ostatuich czasaeh Mr. Ljaxton w Stamford, ktory przedsi§wzi%t do-
swiadczenia z grochem, specyaluie w celu zbadauia wplywu obcego pylku na
roslin§ macierzysta, zauwazyl inny zuow wazuy fakt *). Zaplodnil on „wysoki
groch cukrowy", noszqcy str^czki bardzo cienkie, zielone, przy wysychaniu
stance si^ blgkitno biatemi, pytkiem grochu o str^czkach ciemno purpurowych,
z bardzo cienk% skdrk$, ktdra staje si$ po wyschni^ciu blado-czerwono-purpu-
row^. Mr. Laxton hodowaf „wysoki groch cukiwy“ przez ci%g dwudziestu
lat 1 nie widzial ani tez nie slyszal o tern, by groch ten produkowat str^czki
purpurowe. Tern niemniej kwiat, zaptodniony pylkiem odmiany purpurowo-
str^kowej, wydaf str^czek purpurowo-czerwouo-pr^zkovvany, ktory Mr. Laxton
raczyl mi udzielic. Miejsce, dwa eale muiej wi^cej dlugosci, przy wierzchotku
str^czka oraz mniejsze miejsce w blizkosci szypulki bvlo w ten sposdb ubar-
wione. Gdy str%czki wysuszono i rozmi^kczono w wodzie, a pozniej gdy po-
rownano barvy§ obu, okazalo sig, iz oba byly identyczne. W obu ubarwienie
ograniczalo si§ do komdrek, ktdre lefcaly bezposrednio pod zewn^trzna skdrk%
str^ka. Pofdwki skorupki skrzy^owanego str^czka byly tez stanowczo grub-
sze i silniejsze niz w straczku macierzystym; lecz mogla to byd przypadkowa
okolicznosd; niewiem bowiem, o ile grubosd w „wysokiin grochu cukrowym*
stanowi cech§ zrnienn^.

grochy „wysokiej cukrowej" odmiany wysychaj%, otrzymujg, one
blad$, zielonawo-brunatnq, barw§ i pokryte s$ g§sto malemi, ciemno purpuro-
wemi plamkami, ktdre tylko s^, przez lup§ widzialne, a Mr. Laxton nigdy nie
widzial, ani tez nie slyszal otem, aby odmianata produkowala groch purpurowy.W skrzyiowanym str^ku jeden z grochdw by! jednostajnej, pi^knej fiole-
towo purpurowej barwy, inny zas pokryty byl nieregularnie blado purpurowe-
mi obloczkami. Barwnik znajduje si§ w zevyn^trznej z obn oslon, otaczaj^cych
groch. Poniewaz grochy purpurowo str^kowej odmiauy w stanie suehym majq,
barwg bladij, zielouawo szaro czerwon^, moze si§ wi§e zdawac na pierwszy

*) Philosophical Transactions, vol. XLIH, 1744, 45; p. 525.

*) Mr. Swayne, w Trans. Hort. Soc. vol. V, p. 284; ora* Gartner, Bastarderzeuzuny
1849, p. 81, 499.

*) Gardener's Chronicle, 1854, p. 404.

Ibid., 1866, p. 900.
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rzut oka, it ta dziwna zmiana barwy w grochach skrzy*owanych str^kdw me

zostata wywotanq. przez bezposredni wptyw pytku purpurowo strsjkowej od-

miany. Jesli zas przypomniiny sobie, ze ta ostatnia odraiana ma kwiaty pur-

purowe, rysunki purpurowe na przylistkach oraz purpurowe str^ki, te „wysoki

groch cukrowy" posiada rdwniez purpurowe kwiaty i przylistki oraz raikrosko-

powo male purpurowe plarnki na nasionach, zaledwie wqtpid bedziemy, li

sktonnosd do produkowania purpury u obu rodziedw zraodyfikowata ubarwie-

nie grochdw w skrzyzowanyc.h str^kach. Gdy zbadatem te egzeraplarze, skrzy-

fcowatem te same dwie odmiany, a okazato si§, it grochy w jednym straku, lecz

nie same stnjki, posiadaty obtoczkowate rysuuki barwy purpurowo czerwonej

daleko wyra*niejsze ni* w grochach str%k6w nieskrzyzowanych, ktdre w tym

samym czasie nosity obie rosliny. Wspomng dla ostro*nosci, iz Mr. Laxton

przystat mi rozmaite inne skrzyzowane grochy, ktdre by ly nieznacznie. lub na-

wet zuaczuie w ubarwieniu zmodyfikowane, lecz przemiana ta, jak to juz przy-

puszczal Mr. Laxton, zalezata tu od zmienionej barwy Jiseierj i,
jakie mozna by-

fo widziee po przez przezroczyste ostony grochdw; a poniewaz liscienie s$ cz§-

sciarni zarodka, wypadki te nie sq, wi^c dziwne.
. .

Zwrdcmy si§ do rodzaju lewkonii
(
Matthiola). Pylek jednej odmiany

lewkonii zmienia niekiedy barw§ nasienia iunej odmiany, uzy wanej jako iosli-

na macierzysta. Przytaczam nast§puj$cy wypadek tern chetniej, iz Gartner

watpit o podobnyeh faktach, podawauych przedtem przez innyeh badaczy ze

wzgl^du na lewkoni^. Bardzo znany ogrodnik major Trevor Clarke J
)

donosi

mi, iz nasienie wielkiej czerwonokwiatowej dwidetniej lewkonii (M. annua
;

Concardeau" francuzow) jest jasno brunatne, nasiona za6 purpurowej, rozga-

tezionej lewkonii „Queen“ (M. incana) s% fioletowo czarne. Ale oto znalazl

on, te gdy kwiaty czerwonej lewkonii zaplodniono pylkiem purpurowej, wy-

daly one mniej wi^cej pi^cdziesi^t odsetek czaruego nasienia. Przystat mi on

eztery strq,ki czerwono kwitn^cej rosliny, z ktdrych dwa zaptodnione byly wta-

snym pylkiem i zawieraty blado brunatne nasiona, dwa za$ skrzyzowaue byty

pylkiem odmiany purpurowej, ktdre zawieraty nasiona ciemno czarne. le

ostatnie nasiona wydaty kwiaty purpurowe jak ich ojciec, podczas gdy blado

brunatne nasiona wydaly normalne, czerwono kwitnsjce rosliny. Major Clarke

otrzymat ten sam rezultat, siejq,c podobne nasiona na wi§ksz$ skal<j. Dowody

na korzysc bezposredniego wptywu pylku jednego gatunku na ubarwieme na-

sieuia innego gatunku wydaj% mi si§ w tym razie niezbitemi.

Za wyj^tkiem purpurowo str^kowych grochdw, w powy*szych wypad-

kach tylko ubarwienie ostony nasienia zostato zmodyfikowane. Zobaczymy,

ze nawet zawi^zek, bez wzgl^du na to, czy tworzy wielki mi^sisty owoc czy

te* tylko cienkij ostony modyfikowany bywa przez obey pytek pod wzglgdera

barwy, smaku, budowy, wielkosci i postaei.

Najdziwniejszy przyktad,zwtaszczadlatego,i* starannie zostat opisany przez

uader kompeteutny autorytet, podany jest w liscie, kt6ry w r. 1867 Mr. Naudin

uapisal do D-ra Hookera. Mr. Naudin przypuszcza, iz widziat kwiaty na pal-

mie kartowatej, Chamareops humilis, ktore zaptodnione zostaly przez Mr. Denisa

pylkiem palmy daktylowej. Owoc, wyprodukowany przez to, byt dwa razy

i) p. pracQ odezytan^ przez tegoi badaeza na mi?dzynarodowym kongresie ogro-

dniezym i botanieznym w Londynie 1866.
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cttuaszy niz zwykty owoc palmy karlowatej, talc ie pod tym wzgl^dem jako tez
pod wzgl^dem budowy zajmowal srodek pomigdzy rodzicami. Zhybrydyzowa-
ue nasiona kielkowaly i wydaly mlode rosliny, ktbrych charakter tak'ze by!
posredni. Wypadek ten jest tem dziwniejszy, iz Chamaerops oraz palma
daktylowa naleSij nietylko do roznych rodzajdw^ lecz«daniem niektdrych bota-
mkdw nawet do oddzielnych podrodzin.

Gallesio J

)
zaplodnil kwiaty pomaraiiczy pylkiera cytryny, a owoc zt$d

pochodz^cy nosit na skdree podluzuq. pr§g<>, kttfra rniala barw§, smak oraz iune
ceehy cytryny.. Mr. Anderson 2

) zaplodnil melon o zielonym misjzszu pylkiem
odmiany z luiqzszein szkarlatoym. W dwu owocach mozna bylo wykazac wi-
doczn^ zmiantj, a eztery inne owoce byty nieco zmienione zewn^trznie i we-
wn^trznie. Nasiona dwoch wspomnianych owocdw wydaly rosliny, ktdre
dzielity dobre wlasciwosei obu rodzicdw. W Stanach Zjeduoezonych, gdzie
rosliny dyniowate uprawiane ssj na wielk$ skal§, panuje powszechne 3

) mnie-
mauie, i* owoc zmieniany bywa w ten sposdb przez obey pytek; a otrzymalem
podobna wiadomosc eo do ogdrka w Anglii. Wiadomo, it w ten sposob
zmienione zostaly winogrona w wielkosei barwie i postaei.

We Francyi sok bladych winogron barwi si§ przez pylek ciemno barwuej
„Teiuturier“. W Niemczech pewua odmiana wydata jagody, zmieuione przez
dzialanie pylku dwdeh w poblizu rosn^cych odmian; uiektdre z tych odmian
byly tylko cz^sciowo zmienione, czyli plamiste 4

). Juz w r. 1751 6
) zauwazo-

uo, ze gdy rdznobarwne odmiany kukurydzy blizko siebie rosu%, wzajemnie
wplywaj^ one na zmian§ nasienia, a jest to dzis powszechne mniemanie w Sta-
nach Zjednoczonych. Dr. Savi ®) powtdrzyl doswiadezenie to bardzo staran

-

nie; posiat kukurydzy zdtto oraz czarnonasienna, a w tym sarnym klosie nie-
ktdre nasiona byly zotte, niekt6re zas czarne, a jeszcze iune plamiste 7

), przy-

l
) Traite da Citrus, p. 40.

*1 Trans. Hort. Soe. vol. IV, p 818; p. tez v. V, p. 63.

») Prof. Asa Gray w Proc. Acad. Sc. Boston vol. IV, 1860, p. 21.

*) Proc. Hort. Soc vol. I, 1866. p 50, 1-Ienfrey‘s Bot. Gazette, vol. r, p. 277. Nie-
dawno J. II. Berkeley przedstawil podobny wypadek Towarzystwu Ogrodniczemu
w Londynie

5
) Philos Transactions, vol. XLVII, 1751, 52.

*) Gallesio, Teoria della Eiproduzione, 1816, p. 95. Dr. Hildebrand w Bonn dono-
si mi w liScie z 2 styeznia 1868, iz niedawno krzyziwat zolt? i czerwon? kukurydzy
i otrzyma! takie same rezultaty jak Dr. Savi z t? tylko rAinic?, it w jednym wypadkn
oS noszfjca nasiona byta brunatnawo ubarwiona. Dr. Hildebrand przytoczyl mi kilka

uderzaj?cych przykladAw, dotyczqcych jabloni, jak poniiej podano. P. Botanische Zeitung

1868, p. 324.

7
) Warto zwrAciA uwag? na rAine przyezyny, dla ktbrych kwiaty i owoce staj? si?

pr?zkowane lub plamiste. Po pierwgze, przez bezpotredni wjlyw pylku innej odmiany
lub gatunku, jak w powytszyeh wypadkach, dotycz?cych pomaraftezy i kukurydzy. Po-
wtbre, przy krzytowaniach pierwszych pokoleA, gdzie barwy obu form rodzicielskich nie

tatwo si? l?cz?, jak up. w wypadkach dotycz?cyoh Mirabilis i Dianthus. Po trzecie przy

krzyzowanych ro&linacli pAtniejszego pokolenia przez powrot do postaei pierwotnych za

po&rednictwem p?k6w lub nasion. Po czwarte, przez powrbt do cech, nie nabytych pier-

wotnie przez krzytowanie, lecz dawno jut utraconych, jak np. u odmian biatokwiatowych,
ktAre, jak zobaezymy pAtniej. bywaj? cz?sto prijtkownne inn^ jak? barw?. Wreszcie
istniej? jeszcze przyklady, gdzie np. produkowane bywaj? brzoskwinie, w ktArych polowa
lub AwierA owoou stauowi nektaryn?; tutaj przemiana przedstawia oezy witcie skutek zboczenia

przez p?ki lub nasiona.
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czem rozmaitej barwy nasiona byty albo utozone szeregami, lub te£ rozmiesz-

czone nieprawidtowo. Mr. Sabine twierdzi, i i. widziat, jak zmienit si? kulisty

ksztalt torebek nasienoych Amaryllis vittata przez uzycie pylku innego gatan-

ku, ktdrego torebki posiadaly listewki z wyrostkami (Trans. Hort. Soc., vol. V).

Mr.' J. Anderson Henry ') skrzyzowat Rhododendron Dalhousiae pylkiem

R. Nuttallii. stanowiacego jeden z najpi?kniejszych i najszlachetniejszych ga-

tuokbw rodzaju. Najwi?kszy strijk, wyprodukowany- przez ten gatunek, gdy

ten ostatni zaptodniony zostat wlasnym swyra pylkiem, miat P/a tala dlugosci

i 17 oala w obwodzie, gdy tymczasem trzy straki, po zaplodniemu pylkiem

R. Nuttallii, mialy l
6
/8

cala dlugosci i nie mniej jak dwa cale w obwodzie.

Widzimv tu wplyw obeego pylku, ograniczony pozornie do wzrostu zal^znika.

Lecz jak wskazuje nastepujacv wypadek, musimy bye ostrozni w przypuszcze-

niu, iz tutaj wielkosc zostata bezposrednio przeniesiona z m?zkiej rosliny na

torebk? nasieunq, zenskiej.

Mr. Henry zaptodnit Arabis blepliarophylla pytkiem A. Soyen, a otrzy-

mane tym sposobem str%ki, ktdrvch doktadue pomiary i rysunki raezyt mi ta-

skawie przyslac, byly pod kazdym wzgledem znaeznie wi?ksze od tych, ktdre

wyprodukowane zostaty przez rodzieielskie gatunki tak m?zkie jako tez zen-

skie. W pozuiejszym rozdziale zobaezymy, ze u hybryddw roslinnych organy

wegetacyjne, niezalczuie od ckarakteru obojga rodzieow osiagajsj niekiedy po-

twornq, wielkosc; powi?kszauie si? stn*kdw w powyzszyeh wypadkach stanowi

fakt analogiczny. ... , . . . .

Fakt bezposredniego wptywu pytkn jednej odmiany na drugq, jest najcie-

kawszy i najlepiej znany u jabtoni zwyczajnej. Owoc tworzy si? tu z doluej

cz?scikielicka i gdrnej cz?sci szyputki kwiatowej w stame zmiemonym 2
), tak

ze tu dzialanie pylku rozeiaga si? po za granice zalaznika. Bradley opisal

w pierwszej potowie przesztego wieku w ten sposob zmieuioue jablka; a inne

wypadki podane s$ w dawniejszyeh toinach Philosophical Transaction 3
); w je-

dnym z tych wypadkow wplynely na siebie jabton Russling oraz inna sijsie-

dnia, modyfikuj$c wzajemnie owoce swoje; w iunyrn wreszeie wypadku jabtko

gtadkie wywarto modyfikuj%cy wplyw na odmian? o szorstkiej skdree. Opisano

feszcze inny fakt 4
), gdzie dwie bardzo rdzne, g?sto obok siebie rosn^ee jabtonie

nosity owoce wzajem do siebie podobne, lecz tylko na galeziach zw'rdconych ku

sobie. Wszelako zbyteeznem jest prawie przytaczac te oraz inne wypadki po

tern eo powiedziane zostalo o jabtoni St. Valery; ta ostatnia w skutek zaniku

pr?cikow nie produkuje pylku, lecz corocznie zaptaduianq. bywa sztucznie

przez dziewcz?ta pylkiem 'licznych odmian okoliczuych; wydaje ona owoce

„rdiniq,ce si? wielkosci^, aromatem i barw$, lecz podobne co do charakteru do

odmian obuplciowych, przez ktdre zostaly zaptodnione" 6
).

Powolujtjc si? na autorytet kilku wybitnych badaezy, wykazalem, ifc nie-

kiedy u roslin, nalezijcych do bardzo rdznych rz?ddw pytek jednego gatunku

i) Journal of Horticulture, 20 styeznia, 1863.

*) P. co do tej kwestyi prac? wielkiej powagi, Prof. Decaisne'a w Proc. Hort. Soc.

New. Ser. v. I, 1866, p. 48.

») Vol. XLIII, 1744-45 i vol XLV, 1747—48.

*) Trans. Hort. Soc. vol. V, p. 63 i 68, oraz Fuvis, De la Degeneration 1837; nie

zawsze atoli moina odr61ni6 bezpoftredni wplyw obeego pylku od zboczenia p^kowego.

•) T. De Clcrmont-Tonnerre, w M6m. de la Soc. Linn, de Paris, T. Ill, 1825, p. 164
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luh odmiany, przeniesiony na inn$ postad, sprawia modyfikacy? oston nasien-

nych, zal^znika lub owocu, co w jednym wypadku rozei%ga si? az na kielich

oraz gdru^ cz?sd szyputki kwiatowej rosliny macierzystej. Zdarza si? niekiedy,

ze caly zal^nik lub wszystkie nasiona modvfikowane bywaj^ w ten sposdb;

niekiedy ulegaj$ temu wplywowi tylko pewne nasiona, jak w grochu, lub tei

cz?sd zalaznika, jak u pr^ikowanej pomaranczy, plamistych winogron, oraz pla-

mistej kukurydzy. Nie nalefcy przypuszczac, ie u;fcycie obcego pylku wywiera

stale jakis bezposredni wptyw; nie ma to wcale miejsca; niewiadomo takfce, od

jakich warunkdw zalezy rezultat.

Mr. Knight *) powiada najwyrazniej, it nigdy nie widzial, a*eby owoe
zmienionym zostal w ten sposdb, chociafc krzyzowal on tysiqce jabloni i in-

nych drzew owoeowych. Nie mamy najmniejszej podstawy sqdzid, ie gal?z

ktdra daje bezposrednio nasiona lub owoce, zmieuione przez obey pytek, sama
przytem bywa dotkni?ta tak, te produkuje nast?pnie zmienioDe p^ezki; wypa-
dek taki zaledwie jest mozliwym ze wzgl?du na czasowy tylko zwi^zek kwiata

z lodyga. Dlatego tet tylko bardzo mato wypadkdw naglej zmiany w owoeu
drzew—a wypadki takie opisalismy w pierwszej cz?sei niniejszego rozdzialu

—

mo^na objasnic przez dzialanie obcego pylku; zwykle bowiew takie zmienione

owoce rozmnafcano za pomocq, oezkowania lub szczepienia. Widocznem jest

tak^e, ze zmiany w ubarwieniu kwiata, wyst?puj$ce o wiele wczesniej zauim

dojrzeje on do zaplodnienia, jako tez zmiany ksztaltu lub barwy lisci, nie mo-
ga mied iadnego zwi^zku z dzialaniem obcego pylku; wszystkie podobne wy-
padki nalezy przypisad zwyczajnemu zboczeniu p^kdw.

Dowody dzialania obcego pylku na rosline macierzysta, podane zostaly

w sposdb bardzo szczegdtowy dlatego, ie, jak zobaezymy w jednym z nast?p-

nych rozdzialow, dzialanie to ma najwyzsze znaezenie teoretyezne i same przez

si? stanowi zadziwiajqcq, i pozornie anormaln^ okolieznosd. Ze jest ono zadzi-

wiaj^ce ze stanowiska fizyologicznego, to jasne, gdyi element m?zki wplywa tu

nietylko zgodnie z wlasciwq. sw% funkeysj na zarodek, lecz takze na otaczaj^ce

tkanki rosliny macierzystej. Dzialanie to slusznie na pozor wydaje si? anor-

malnem, wszelako w rzeczywistodci jest ono zaledwie takiem, gdyi jak si? zdaje,

odgrywa ono t?z sam% rol? przy zwyezajnem zaplodnieniu wielu roslin. Oartner
tak dlugo powi?kszal ilosc ziarnek pylkowych, aiudato mu si? zaplodnic malw?,

a przez to pokazal on *), ie do rozwoju lub, jak on si? wyraza, do „nasycenia“

slupka i zal^nika zuzywa si? wiele ziarnek. Dalej, jezeli roslina zostala zapto-

dnion^ przez znaeznie rd2ny gatunek, to zdarza si? cz?sto, 2e zal^nik rozwija

si? szybko i zupelnie, a nasiona nie tworz% si? wcale; lub teirozwijaj^ si? oslo-

ny nasienne, a nie tworzy si? przytem zarodek.

*) Trans Hortic. Soc. vol. V, p. 68.

*) Beitriige rur Kenntniss der Befruchtung, 1844, p. 847—861.
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Dr. Hildebrand *) wykazat niedawno w wybornym artykule, ii u wielu

roslin storczykowych wtasny pytek rosliny niezbgdny jest dorozwoju zal^nika

i bo rozwdj ten ma miejsce nietylko dtugi czas przedtem, zanirn tagiewki do-

si§gaj$ jajeczek, lecz nawet zanirn jeszcze tvorz% si§ toZyska i jajeczka, tak ze

u tych roslin storczykowych pytek wywiera jakby bezposredni wptyw na za-

Isjzuik. Z drugiej strony nie nalezy przeceniac dziatania pytku pod tym wzglg-

dem; albowiern u hybriddw roslinnych mozna przypuszezac, bo utworzyt si§ za-

rodek i wptyn%l modyfikujaeo na otaczaj^ce tkanki rosliny maeierzystej, zanirn

jeszcze zamart we wczesnym wieku. Wiadomo dalej, zeu wielu roslin zal^nik

moze si§ zupelnie rozwin%c, pomimo, iz pytek zostaje catkiem usuuigty. Wresz-

cie Mr. Smith, dawniejszy kurator w Kew (jak styszafem od D-ra Hookera), zau-

waiyt szczegiiluy fakt u pewnego storczyka Bomtea-spedosa, a mianowicie, iz

rozwdj zal^znika moze bye wywolany przez mechaniczne draznienie blizny. Na
zasadzie ilosci ziarnek pylkowych, „u£ytych do nasycenia zalqznika i stupka",

na zasadzie powszechnie nast§puj%cego rozwroju zal^znika oraz oston nasien-

nych u jalowych mieszanedw roslin oraz na zasadzie badan D-ra Hildebran-

da nad storezykami mozemy tem niemniej przyj^d, ze w wigkszosci wypadkdw
obrzmiewanie zawi%zka oraz tworzenie si§ oston nasiennych, jesli nie wyt^eznie
wywotywanem bywa przez bezposredni wptyw pytku, niezaleznie od wystgpo-

wania zaptodnionego zarodka, to przynajmniej w znaeznym stopniu bywa przez

to wspomagane.

Wobec wypadkow poprzednio podanych, nietylko nalezy s^dzic, ze wtasny

pytek rosliny jest w stanie spowodowac rozwoj zawiqzka i oston nasiennych,

lecz trzeba jeszcze przypudcic, ze posiada on zdolnosc wptywania na ksztatt,

wielkosc, barw§, budowg i t. p. tych samych czgsci u innego gatuuku lub od-

miany, przez ten pytek zaptodnionej.

Zwrdcmy sic teraz do pahstwa zwierzecego. Gdyby mozna byto wyobra-

zic sobie, ze jeden i ten sam kwiat produkuje nasiona w ciqgu wielu po sobie

nast^pujfjcych lat, wtedy nie wydatoby si§ bardzo zadziwiaj%cem, gdyby kwiat,

ktorego zawi%zek zostat zmienionym przez obey pytek, wydat w nast^.pnym roku,

po odbytem samozaptodnieniu, potomstwo, zmienione przez dziatanie poprze-

dniego m^zkiego elementu.

Wypadki scisle analogiczne zdarzyty sig faktyeznie u zwierzijt. W przy-

taezanym cz^sto wypadku lorda Morton 2
) pewna arabska, kasztanowato-bru-

natna klacz, prawie petnej krwi, skrzyiowana z ogierem kwaggi, wydata mie-

szanca; pdzniej odestano j$ do Sir Gove Ouseley, gdzie zrodzita dwoje zrebiqt

z arabskiego karego ogiera. Zrebigta te byty pocz^sci ciemno-gniade („dun“j,

lecz nogi ieh byty wyrazniej pr^zkowane, nifc u rzeezywistego mieszarica, a na-

wet niz u kwaggi.

>) Die Pruchtbildung d. Orcbideen, ein Beweis f. die doppelte Wirkung des Pollen,

w Botan. Zeitung, 1863, 44 i nast., oraz 1865, p. 249.

*) Philosophical Transactions, 1821, p. 20.

Dziela Karols Darwina.—Zmiennoii zwierzijt i rottin. T. I. 44
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Jedno ze zrebiqt rniato na szyi oraz na kilku innych cz^ciach data wy-

raine pr^iki. Pr%4ki na ciele, nie mdwifjc wcale o pr^kach na nogach, oraz

demno-gniada (dun) masdjest (jak o tern mog§ powiedzied na zasadzie dtu-

gotrwatej obserwacyi) nadzwyczaj rzadk^ u wszystkich gatunkdw koni w Eu-

ropie, a u arabskich zupetnie jest nieznan^. Co zas czyni wypadek ten jeszcze

bardziej uderzaj^cym, to ta mianowicie okolicznodd, it grzywa tyeh irebi^t *)

podobn% byta do grzywy kwaggi, a mianowicie byta krdtk^, sztywnq, i podnie-

sion%. Nie moina zatem w%tpic, it kwagga zmienita nieco charakter potom-

stwa, zrodzonego przez arabskiego karego ogiera. Co do odrnian naszych zwie-

rzq.t domowych, to ogtoszono liczne podobne, wiarogodne fakty, prdcz tego do-

niesiono mi jeszcze inne; wszystkie dowodz% wptywu pierwszego samca na

pdzniejsze potomstwo, wyprodukowane przez te saina matkg. Wystarczy przy-

toczyd jeszcze jeden wypadek, opisany w rozprawie lorda Mortona w Philoso-

phical Transaction: Mr. Giles sparzyt swinig z rasy czarnej i biatej Essex lorda

Westema z dzikiem, masci ciemno kasztanowato brunatnej; „zrodzone pro-

si^ta okazywaty w zewn^trznym swym wygl^dzie cechy tak dzika jako tez

swini, u niektdrych atoli przewazata znacznie brunatna masd dzika". Gdy dzik

byt ju£ dawno nieijwy, swini§ sparzono z wieprzem jej wtasnej czarnej i bia-

tej rasy (rasy, o ktorej wiadomo bardzo dobrze, it chowa sie w stanie nader

czystym, nie okazuj%c nigdy brunatnego ubarwienia); pomimo to atoli, po tern

pot$czeniu swinia sptodzila kilkoro prosiat, ktdre posiadaty wyraznie takjj sa-

mq. kasztanowato brunatn% rnasc, jak prosi^ta z pierwszego ojca. Podobne wy-
padki zdarzaty si§ tak cz§sto, iz staranni hodowcy unikaj^ dopuszczania gor-

szych samcow do samic wyborowych, w celu uehronienia pdzniejszego po-

tomstwa od ztego wptywu.

Niektdrzy fizyologowie starali sig objasnid te dziwne skutki pierwszego

zaptodnienia scist% t$cznosci$ oraz swobodn^ komunikacy% pomi^dzy naczy-

niami krwionosnemi zmodyfikowanego zarodka oraz matki. Jest to atoli nad-

zwyczaj nieprawdopodobna kypoteza, aby sama krew jednego osobnika mogta

taki wptyw wywrzed na organy rozrodcze drugiego, by przez to zmodyfikowa-

*) Dr. Alex. Harvey, A remarkable Effect of Cross-breeding, 1851, Reginald Orton,

Physiology of Breeding, 1855. Alex. Walker, Intermarriage, 1837. Dr. Prosper Lucas,

L'hftrftditft naturelle. T. It, p. 58. W. Sedgwick, w British and Foreign Medico • Chirnrgi-

cal Review, July, 1863, p. 183 Bronn, Gescbichte d. Natur, 1843. Bd. II, p. 127; zebrauo

tu kilka wypadkftw, dotyez^cych klaczy, Swift i suk W. C. L. Martin powiada (History

of the Dog, 1845, p. 104), te osobiicie przyznaje wptyw ojca jednych dzieci na dzieci, p6-

iniej zrodzene z innych ojcftw. Poeta francuzki Jacques Savary, ktftry w r. 1665 pisat

o psach, wiedziat jui o tym dziwnym fakcie. Dr. Bowerbank opisat mi jeszcze nastfpn-

j*cy dziwny wypadek. Czarna naga snka berberyjska zaplodnioni). zostata po raz pierwszy

prcypadkowo przez bastarda-wytta, z dtugif, brunatn* sierScie; zrodzita ona pi{cioro szcze-

ni$t, z ktftrych trzy byly nagie, dwa zaS pokryte krdlkq, brunatni) sierSci^. Drugi raz

zaplodnioni zostata przez zupetnie czarnego, nagiego psa berberyjskiego; nieszczg&cie stato

si« jni jednak; bt$d zostat wszczepiony matce, a szczeni$ta wygl^daty w potowie jak psy

berberyjskie, w potowie eat jak krfttkowtose mtode z pierwszego ojca.
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nem zostato pdiniejsze potomstwo. Analogia z bezposrednim wplywem obcego

pytku na zawi^zek oraz na ostony nasienne rodliny macierzystej popiera raczej

przypuszczenie, iz element mozki, jakkolwiek dzialanie to wydaje si$ zadziwia-

j$cem, wplywa bezposrednio na narz^dy rozrodcze samicy, nie zas za posrednic-

twera skrzyiowanego zarodka. U ptakdw nie istnieje tak scisle pot^czenie po-

mi^dzy zarodkiem i matkq; wszelako staranny badacz, Dr. Chapuis przytacza J
),

iz u gol§bi widocznym jest niekiedy wplyw pierwszego samca na pdiniejsze

potomstwo; fakt ten wymaga jeszcze jednak dalszego potwierdzenia, zanim mo-

zna b$dzie na nim polegac.

Zakonczenie i streszczenie rozdzialu. Fakta podaue w ostatniej polowie

niniejszego rozdzialu s% godne uwagi, poniewaz wskazuj^, w jak rdinorodny

i nadzwyezajny sposdb jedna postad organiczna mo6e prowadzid do modyfika-

cyi innej, nawet bez posrednictwa nasienia. Mamy dostateczne dowody, jak

wyzej widzielismy, iz element m<jzki moze zmienid struktur§ zenskiego organi-

zmu albo bezposrednio, lub tei, jak u zwierz^t, prowadzid moze do modyfikacyi

potomstwa. Istnieje dostateczna ilosd faktdw, wskazuj^cych, it tkanki dwu

roslin mog% si§ l^czye i tworzyd p^czek mieszanego charakteru, lub tez dalej,

ze p^czki wszczepione w lodygi mog% okazad modyfikuj^cy wplyw na wszyst-

kie pq,czki, pdzniej produkowane na tej lodydze. Dwa rdzni^ce sig od siebie

zarodki, na tej samej umieszczone lodydze, mog% si§ pol^czyd i utworzyc jedn%

rosling. Potomstwo, pochodz^ce ze skrzyzowania dwu gatunkdw lub odmian

moze w pierwszem pokoleniu lub w pdzniejszych powrdcic w rozmaitym sto-

pniu do postaci rodzicielskich przez zboczeniap^kdw; a ta powrotnosd czyli roz-

dzielenie cech moze wplyn^d na modyfikacyi calego kwiata, lub malego ich

odcinka, albo tez tylko pojedynczego organu.

W niektdrych wypadkach ten rozdzial cech zalezy oczywiscie wigcej od

niezdolnosci pol^czenia si?, nit od powrotnosd; albowiem kwiaty i owoce, naj-

samprzdd wyprodukowane, przedstawiaj^ segmentami cechy obu rodzicow.

U szczodrzenicy Adama ( Oytisus Adami) oraz u pomaranczy Bizzaria, bez

wzglgdu na ich pocz^tek, wystipujq, oba gatunki rodzicielskie, pomieszane z so-

b$, pod postaci% jalowego bastarda, lub tei zjawiaj$ si§ zndw ze wszystkiemi

wlasciwemi im cecbami i organami reprodukcyi; a drzewa te, zachowuj^c ten-

ze sam zmienny charakter, mog% si§ przez pq,ki rozmnazad. Rozmaite te fakta

niechaj dobrze rozwafcy kazdy, kto pragnie rozpatrzec z jednego ogdlnego sta-

nowiska r62ne sposoby rozmnazania przez pqki, dzielenie oraz plciowe polqcze-

nie, a dalej, takie zjawiskajak wystgpowanie utraconych cz^dci, zmiennosd, dzie-

dzicznosd i powrotnosd. W jednym z rozdzialdw ku koncowi nast^pnego tomu po-

staramsii polqczyd wszystkie te fakta zapomocy ednej prowizorycznej hypotezy.

W pierwszej polowie niniejsz6go rozdzialu podalem dtugi spis roslin,

w ktorych przez zboczenie w p%kach t. j. niezaleinie od reprodukcyi nasieunej,

owoc zostat nagle zmodyfikowany w wielkosci, ubarwieniu, smaku, uwtosieniu,

*) Le Pigeon Voyageur, Beige, 1866, p. 59.
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sposobie i czasie dojrzewania; opisatera dalej kwiaty, ktdre zmienify si? podobnie

wpostaci, barwie, pefnodci, aznacznie wcharakterze kielicha; wreszciemlode ga-

t?zie czyli p?dy, ktdre zmienify si? w ubarwieniu oraz co do tego, czy posiadajq

eiernie lub nie, a dalej, w sposobie wzrostu i co do tego, czy sq powiste lub

wspinajqce si?. Liscie zmieniajfj, si? co do barwy, plamistosci, ksztaltu, okre-

su rozwoju i uktadu na osi. Pqki wszelkiego rodzaju, czy to produkowane

na zwyklych gal?ziach, czy na lodygaeh podziemnych, czy to proste, czy

bardzo zraodyfikowane, jak u bulw, cebulek, lub opatrzone zapasami zywno-

sci—wszystkie podlegajq. rnatym zboczeniom takiej samej ogdlnej natury.

Ze spisu tego liczne wypadki stanowia z pewnosciq skutek powrotu do

cech, ktdre nie zostaly osiagni?te przez krzyzowanie, lecz istnialy ju2 dawniej

i zagin?ly od dtufcszego lub krdtszego czasu; tak up. pqki w rodlinie plami-

stej produkujq gladkie liscie, lub lei rozmaicie ubarwione liscie zlotokwia-

ta (Chrysanthemum) powracajq, do pierwotuej zdltej barwy. Liczne inne wy-
padki, owym spisem obj?te, zaleza prawdopodobnie od tego, iz rosliny sq krzy-

zowanego pochodzenia oraz ie paki powracajq do jednej z postaci rodziciel-

skich. Przy objasnieniu pochodzenia szczodrzenicy Adama
( Oytisus Adami)

przytoczono niektdre wypadki cz?sciowej lub zupetnej powrotnosci, tak u ba-

starddw jak i u metysdw. Naleiy wi?c przypuszczac, iz np. silna sklonnosc

zlotokwiata (
Chrysanthemum) do produkowania kwiatow rozmaitej barwy

przez zboczenia pqkowe, stanowi skutego tego, ii odmiany byly niegdys krzy-

iowane umyslnie albo przypadkowo oraz, ze potomstwo ich dzis jeszcze po-

wraca niekiedy przez zboczenia pqkowe do stalszej barwy odmian rodziciel-

skich. Ma to z pewnosciq miejsce u pelargonii „Unique“ RoUissona, a to sa-

mo stosuje si? tez zapewne na wi?kszq skal? do odmian pqkowych georginii

oraz do nzlamanych* barw tulipanow.

Wszelako licznyeh wypadkow zboczen pqkowych nie mozna przypisac

powrotnosci; stanowiq one raczej skutek dowolnej zmiennosci, jaka wyst?puje

zazwyczaj u roslin uprawnycb, gdy takowe wychowane zostajq z nasion.

Poniewaz jedua odmiana zlotokwiata
( Chrysanthemum)

wydala przez pq-

ki szesc inuych odmian i poniewaz jedna odmiana agrestu o tym samym czasie

nosila cztery rdzne odmiany owocdw, to niepodobna prawie przypuscid, aby

wszystkie te zboczenia stanowity wypadki powrotu do dawniejszyeh przodkdw.

Zaledwie moiemy przypuscid, jak zauwaiono w jednym z poprzednich roz-

dzialdw, iz liczne brzoskwinie, ktdre wydaly pqki nektaryn, byly krzyiowa-

nego pochodzenia Co si? tyczy wreszcie takich wypadkdw, jak rdzy mszystej

z jej swoistym kielichem, oraz rdzy, majqcej liscie naprzeciwlegte, jak Imatho-

phyllum, to nie ma zadnego naturalnego gatunku lub tez odmiany wyhodowa-

nej z nasienia, od ktdrej dalyby si? wywiesd w mowie b?dqce cechy za posre-

dnictwem krzyiowania. Musimy przypisad wszystkie takie wypadki rzeczywi-

stej zmiennosci pqkdw; odmiany, ktdre powstaly w taki sposdb, nie mogq, byd

odrdinione przez cechy zewn?trzne od takich, ktdre wychowane zostaly z na-

sion. Wypadek taki znajdujemy u odmian r6iy, azalii i licznyeh innych od-
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mian. Zasfuguje ua uwag?, ie wszystkie rosliny, ktdre przedstawiaty zbo-

czeuia p^kowe, zmieniaty si? tei znaeznie zardwno za posrednictwem nasion.

Rosliny te nalez% do tak wielu rz?d6w, it moiemy wnosid, ie kaida pra-

wie roslina mogtaby podlegad zboczeniom p^kowym, gdyby znajdowala si?

we wtasciwych sprzyjajqcych warunkach. 0 ile mofcemy s%dzid, warunki

te zalei% gtdwnie od dtugotrwatej i wysokiej kultury; albowiem wszystkie pra-

wie rosliny w powyiszych spisach s% trwalemi i rozmnaiane byty na wielkq.

skal? w wielu rodzajach gruntu i w rdznych klimatach za pomoca ablegrdw,

zrazdw, cebulek, bulw, przez okulizowanie lub szezepienie. Wypadki, gdzie

roczne rosliny zmieniajq. si? za posrednictwem p%kdw, lub tez produkujq. na tej

samej roslinie rozmaicie ubarwione kwiaty, si| stosunkowo rzadkie.

Hopkirk 1

)
widziat to u powoju trdjbarwnego (Convolvulus tricolor),

a jest to tet nie rzadkie u balsaminki oraz rocznej ostrozki (Delphinium). We-

dtug Sir R. Schomburgka, rosliny z cieplejszych oraz umiarkowauych okolic,

uprawiane w gor^cym klimacie S. Domingo, sktonne s% bardzo do zboczen

pakowych; wszelako zmiana klimatu nie stanowi bynajmniej niezb?dnego wa-

rnnku, jak to widzielismy u agrestu, porzeczki i u niektdrych innych roslin.

Rosliny, zyj^ce w warunkach naturalnych, bardzo rzadko s§ wystawione na

zboczenia p^kowe; zauwaiono wszelako kilka razy plamiste i barwne liscie.

Przytoczytem tez przyktad zmiennosci p^kdw na jesionie; w^tpliwem jest wsze-

lako, czy jakiebqdz drzewo, hodowane w parkach dla ozdoby, moze byd uwa-

zane jako zyj^ce w scisle naturalnych warunkach. Gartner widziat biate

i ciemno czerwone kwiaty, produkowane na tym samym korzeniu dzikiego

krwawnika (Achillea millefolium), a Prof. Caspary widziat fiotek zotty (Viola

lutea) w stanie zupetnie dzikim, z lisdmi rozmaitej barwy i wielkosci *).

Poniewaz dzikie rosliny tak rzadko ulegaj^ zboczeniom p^kowym, gdy

tymczasem rosliny wysokiej kultury i rozmnazane dtugi czas przez sztuczue

srodki wydaty na tej drodze liczne odmiany, to dtugi szereg faktdw, jaki po-

nizej przytoczymy, nakazuje nam uwazad kaidy wypadek zboczenia pqkowego,

jako bezpodredni rezultat swoistych warunkdw zycia, na ktdre roslina byta

wystawiona. Mam mianowicie na mysli nast?puj$ce wypadki: wszystkie

owoee na drzewie ze sliwkami purpurowemi, staj% si? nagle zdttemi; —
wszystkie owoee na drzewie migdalowem o petnych kwiatach, staj% si? nagle

brzoskwiniami; wszystkie p$ki na szczepionych drzewach bywajq, w pewnym

matym stopniu modyfikowane przez pien, na ktdrym zostaty zaszczepione; —
wszystkie kwiaty u przeflancowanej macoszki ( Viola arvensis) wahaj% si?

przez dtugi czas w ubarwieniu, wielkosci i postaci. Zwrdcmy si? teraz do in-

nego kohea szeregu, a mianowicie do takich wypadkdw, jak te, gdzie drzewo

') Flora anomala, p. 164.

*) Schriften d. Phys. Oeconom. Geselsch. au Konigsberg. Bd. 6. 1866. p. 4.
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brzoskwiniowe, kt<5re catemi tysiqcami uprawiane byto przez wide lat w licz-

nych okolieach i produkowalo corocznie tysi^ce pqkdw, wystawionvch na zu-

petnie takie same warunki, wydalo nagle jeden zmieuiony pqk o eatkiem

odmiennym charakterze; jesli to wszystko rozwazymy, dojdziemy do in-

nego wniosku. W takich wypadkach jak te ostatuie, mogfoby si§ zda-

wac, it przeobrazenie nie znajduje si§ w Sadnym bezposrednim zwisjzku z wa-

runkami zyciowemi.

Widzieli^my, ie odmiany utworzone przez nasiona i p%ki w tak wysokim

stopniu podobne sq do siebie z ogdlnego wyglqdu, te niepobna ieb odrdinid.

Jak pewne gatunki oraz grupy gatunkdw, rozmna2ane przez nasioaa, sq bar-

dziej zmienne, ni& inue gatunki lub rodzaje, tak saino tet pewne odmiany pqko-

we by wajq w r<52nym stopniu zmienne. Tak np. ztotokwiat „Queen of England"

wydat przez taki proces nie mniej jak szesd, a RolMosona pelargania „Unique“—
cztery rdzne odmiany. R6£e mszyste wydaty ' pi dobny sposdb kilka innyeh

r6i. Rosliny rdzowate bardziej zmienily si§ przez
,

*ki, niz wszelkie inne gru-

py rodln; leez poehodzi to zapewne po wi^kszej ztad, it tak liczni przed-

stawieiele tej rodziny uprawiani byli od dawnego ; vvszelako w obr^bie

tej jednej grupy brzoskowinia ulegala cz§sto modyfika* yi za posrednictwem pq-

k6w, podczas gdy jablon i grusza, ktdre to szezepione drzewa uprawiane bywa-

jq na wielkq, skal§, o ile wiem, przedstawiaja bardzo rnafo wypadkow zboczen

pqkowych.

Prawo zmiennosci analogicznej stosuje si§, do odmian produkowanych tak

przez pqki, jako tez przez nasiona. Wi^cej niz jedua odmiana rdzy zmodyfiko-

wata si§ w roz§ mszystq, wigcej niz jedna odmiana kamelii otrzymala postac

szesciokqtnq, a co najmniej siedem lub osiem odmian brzoskwini wydalo

nektaryny.

Prawa dziedzieznosci sq, zdaje sie prawie takie same u odmian nasiennych

i pqkowych. Wiemy, jak czesto u obu ma raiejsce powrot do postaei pierwo-

tnej, ktdry moze dotyczyc calosci lub tei tylko odcinkow liscia, kwiatu lub

owocu. Gdy sklonnosd do powrotu zmienia wiele pqkow na tern samem drzewie,

wtedy pokrywa si§ ono rozmaitego gatunku lisdmi, kwiatami i owocami; maray

jednakie powdd przypuszczad, ze takie wahajqce si§ odmiany po wi^kszej cz§sci

powstaly z nasion. Wiadomo wszak dobrze, ze z pewnej liezby odmian wyhodo-

wanychznasieuia, niektore przekazujqswe cechy za posrednictwem uasion o wiele

czysciej, ni2 inne; tak samo przy odmianach pqkowych, niektdre zachowujq swe

cechy w pozniej wystqpujqcych pqczkach czysciej od innyeh. Jako przykfady

tego przytoczono dwa gatunki plamistego Eiionymus i pewne gatunki tulipana.

NiezaleSnie od tego, te odmiany pqkowe wytwarzajq siq tak nagle, otrzymaue

w ten sposdb cechy mogq niekiedy byd przekazywane przez rozmnaianie za po-

srednictwem nasienia. Mr. Rivers znalazl, ze tote mszyste rozmnazajq si§ zwykle

przez nasiona, a cecha omszeuiazostala przeuiesionq z jednego gatunku rdity na

drugi przez krzyfcowanie. Nektaryna bostouska, ktdra pojawila si§ jako odmiana

pqkowa, wytworzyia przez nasienie blizko pokrewnq nektaryng. Widzielismy
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jednak, ie wedtug autorytetu Mr. Saltera, nasienie, wzi^te z gat$zi, ktdrej liscie
Jty splamione przez odmian? psjkowi}, przekazato t§ cech§ w bardzo slabym

stopniu, podczas gdy wiele roslin plarnistych jui wkrdtce po wykielkowaniu
przekazato plamistosd wielkiej liezbie swych potomkdw.

Jakkohviek bytem w stanie zebrad dosyd liczne wypadki zboczeh pako-
wych jak wynika z powy*szych spisdw i jakkolwiek prawdopodobuie przy
przeglfjdanm zagranicznych dziet o ogrodownictwie moinaby odnalezd jeszcze
wi?cej wypadkdw, to jednak ogdlna ich liczba jest prawie nic nie znaczacaw pordwnamu z liczbfj odrniau nasiennych. U mtodych roslin, wyhodowanych
Z P°sta

^
bardziej zmiennych, zboczenia st| prawie nieskonczenie liczne, rdznice

1

.

atoll
.

s% P° wi^kszej cz^sci nieznaczne, a tylko w dtugich przerwacb czasu
zjawia sig wyrazna modyfikacya.

Z drugiej strony jest to szczegdlny i niewyjasniony fakt, 2e jesli rosliny
zmiemajij sig przez pfjczki, to zboczenia, poinimo iz wyst§puj%stosunkowo rzad-
ko, cz§sto lub powszechuie silnie si} wyrafcone.

Pizyszto mi na mysl, be moze to bye zludzenie i ze w p%kach wystepuja
cz?sto nieznaczne przeraiany, lecz ze bywajt* przeoczane lub nieopisywane po-
mewaz me majsi wartosci. Dlatego tez zwrdcilem si? do dw6ch wielkich po-wag w tej kwestyi, a mianowicie do Mr. Riversa, ze wzgledu na drzewa owo-
cowe oraz do Mr. Saltera, ze wzglgdu ua kwiaty. Mr. Rivers ma co do tego
watphwosci; nie przypomina on sobie, by zauwa2yt kiedykolwiek bardzo male
zboczenia w pakach owocowych. Mr. Salter donosi mi, ze u kwiatdw zdarzaja
sig podobne zboczenia, lecz be tracsj one zwykle nowo nabyty charakter w na-
st^pnym jub roku, gdy je si§ rozmnaia. Zgadza si§ on jednak ze mn^ co do
tego, ib zboczenia pijkowe przyjmuj$ zwykle natychmiast rozny i staly charak-
ter. Zaledwie mozemy w^tpic, ze jest to prawidlowem, zwlaszcza, gdy wez-
miemy pod uwag? takie wypadki, jak brzoskwini§, ktdra tak starannie byta
hodowana, z ktorej otrzymano przez nasiona tak nieznaczne odmiany i ktdra
pomimo to produkowala kilkakrotnie nektaryny przez zboczenia pjjkowe i tyl-
ko dwa razy, o ile wiern, wydata inn% odmiang, a mianowicie wczesnfj i pdzna
brzoskwim§ „Wielk^ Mignon“; te zas zaledwie rdznii* si§ czembtjdz od drzewa
rodzicielskiego, wyjijwszy czas dojizewania.

Ku memu zdziwieniu ustyszalem od Mr. Saltera, be zastosowat on wielka
zasad ? doboru do plamistych, przez pqki rozmnazanych roslin i be tym sposo-
bem znaezme uszlachetnit i ustalit liczne odmiany. Donosi mi on, ze z poczat-
ku jedna gal^z produkowala czgsto liscie plamiste tylko zjednej strony i be
liscie raiaty tylko nieregularny rysunek na brzegu lub te* kilka biatych lub
4<5ttych linij.

DIa ustalenia oraz uszlachetnienia takich odmian, uwaza on za konieezne
rozbudzic paki u podstawy lisci z Dajwyrazniejszym rysunkiem i od nich tylko
rozpoczfjd rozmnazauie. Je*eli planu tego trzymad si^bfdziemy wytrwale przez
trzy lub cztery kolejne lata, to otrzymamy r<52ne i state odmiany.
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Fakta przytoczone w tym rozdziale dowodz^ wreszcie, jak nadzwyczajnie

i w jak dziwny sposdb zarodek zaptodnionego nasienia oraz male skupienie

komdrek, tworzsjce p^czek, podobne sq. do siebie w funkcyi, mo^nosci dziedzi-

czenia, zdolnosci do powrotu oraz wfasciwodci zbaczania — podtug tych sa-

mych praw.

To podobienstwo, a raczej identycznosd, jest jeszcze bardziej uderzajsjca,

gdy uwzgl^dnimy fakta, ktdre zdaj% si§ wskazywad, ie prawdopodobnie tkanka

komdrkowa jednego gatunku lub jednej odmiany, zaszczepiona lub okulizowana

na innej, mo£e wytworzyd p^czek o charakterze posrednim.

Widzimy wyraznie z tego rozdziafu, ii zmiennosd nie zalezy koniecznie

od plciowego rozmnazania, jakkolwiek cz§sciej towarzyszy temu ostatniemu,

nii reprodukcyi pqkowej. Widzimy, ii zmiennosd p^kowa zalezy nietylko od

powrotu lub atawizmukudawno utraconym cechom lub ku znamionom,osi^gni§-

tym niegdyd przez krzyzowanie, lecz ze cz^sto wystepuje ona niezaleinie.

Jesli zas spytamy o przyczyn^ jakiejb^dz szczegdlnej zmiennosci pako-

wej, to pozostaniemy w w^tpliwosci, poniewafc w niektdrych wypadkach bg-

dziemy zmuszeni uwazad bezposredni wptyw zewn^trznych warunkdw zycia

za wystarczajacy, w innych zas otrzymamy g^bokie przekonanie, ze te osta-

tnie odgrywaty calkiem podrz^dn% rol§, ktdra nie miafa wi^kszego znaczenia

niz iskra, rozniecaj%ca mas§ palnej substancyi.
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UWA&A TIONACZA.

W uiaiejszym przektadzie dzieln Darwiaa u wzgJgdniJi'smy liczne przypi-

ski i poprawki, zrobione przez autora w ostatniem t. j. drugiem wydaniu an-

gielskiera (1885). Oprdcz roznych przypiskdw, umieszczonych w odpowie-

dnich miejscaeh w samyra tekscie, zafyczamy tu jeszcze niektore ponizej. Roz-

dziaf 12 zaliczony zostal w polskiem wydaniu, podobnie jak w pierwszem wy-

daniu angielskiem, do drugiego juz tomu, a to dlatego, iz wiqze si§ on daleko

scislej z trescifj tego ostatniego, niz z tresciq, tomu pierwszego.

Przypiseh do str. 81.

M. Rarnu of Nancy donosi mi, ze liczne kozy posiadaj^ na gdrnej czesci

szyi par§ wtochatych wyrostkdw 70 ra. m. diugosci oraz okoto 10 m. m. sre-

dnicy, ktcire z zewnctrznego wygladu przypominaja wyzej opisane wyrostki
na szoz^ce swini.

Przypiselc do str. 128 (do uivayi 3).

Opieraj^c si§ na autorytecie Mr. Tegetmeiera podalem w swem „ Descent
of Man" (6 wyd.) niektdre interesutece fakta, dotyczace srebrzysto ubarwionych
(t. j. bardzo blado bfyskitnych) ptakdw, ktdre byly powszechnie samicami oraz

opisalem latwosd, z jakq. rasa taka moze byd otrzymana, Bonizzi (patrz „Va-
riazioni dei Columbi domestici": Padova, 1873) twierdzi, iz u pewuych ubar-

wionych gol^bi plamistych (spots), r6£ni% si§ czgsto pomiedzy soba obie plcie,

niektdre zas odcienie sa cz^stsze u samic, niz u samcdw.

Przypiseh do str. 176.
Mr. IF. J. Moore podajedokladim wiadomosco mtynku ziemnym indyjskiin

(Indian Medical Gazette, Jan. and Feb. 1873) i powiada, 4e uakluwajjie pod-
staw<j rndzgu i daj^c kwas pruski wraz ze strychnin^, zwyczajnerau golgbiowi,

pobudza go si§ doVuchdw konwulsyjnych zupelnie takich samych, jak u mlyn-
ka. Jeden zas got%b, ktdrego mozg zostal nakluty, po zupefnein wyzdrowieniu,
oraz pdzniej jeszcze, robil niekiedy koziotki.

Przypiseh do str. 317.
Po ogloszeniu pierwszego wydania nioiejszego dzieta znalazlera, ze

Mr. Carribre, Chef des Pdpiniers au Mus. d’Hist. Nat. w doskonatej swej pracy

Paiela Karota Darwins.—Zmiennoif rwiers^t i roilin. T. I, 45
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^Production and Fixation des Varietes" 1865 podat spis zboczeu psjkowych

daleko obszerniejszy niS mdj; poniewaz atoli odnosi si§ to gtdwnie do wypad-

kdw, jakie miaty m'iejsce we Francyi, zostawiiem spis swdj prawie bez zmiany,

odsytaj^c ciekawego czytelnika do dzieta Camera.

Przypisek do sir. 338.

W „Botanische Zeitung" (maj 16, 1868) Prof. Hildebrand podaje opis

wraz z kolorowemi rysunkami, dotycz^cy dwu odmian kartofla, ktdre w ci^gu

tego saraego okresu zachowywaty staly charakter, a mianowicie odmiany nieco

wydtuzonej, o szorstkiej czerwonej skdrze oraz odiniany okraglej, gtadkiej i bia-

lej. Zaszczepit on naprzemian pqki na obu odmiauaeh, zniszczywszy pozostate

paki. W ten sposdb wychowaf dwie rosliny, ajedna z nich wydara bulwg

charakteru posredniego pomi§dzy obu formarai rodzicielskiemi. Bulwa z czer-

wonego paka, zaszczepiouego na bialej bulwie, byla na jednym koncu czerwona

i szorstkafposrodku byla ona gtadka z czerwonemi paskami, na drugim zas

koncu — gtadka oraz calkiera biala, podobnie jak na todydze.

Mr. Taylor, ktory otrzymat rozmaite wiadomosci o kartoflach zaszczepio-

nych za pomoc% klinowato wyci^tych zrazow jednych odmian na drugich, jak-

kolwiek osobiscie watpit o tej kwestyi, wykonaljednak dwadziescia cztery do-

swiadczen. ktdre opisat szczegdlowo na posiedzeniu Horticular Society (Gard.

Chron. 1869 p. 220). Otrzymat on tym sposobem wiele nowych odmian, z kto-

ryeh iedne p’odobne byly do zrazow, iune do todyg; niektdre zas mialy charak-

ter posredni. Rozmaite osoby zaswiadczyty, ze wykopano bulwy, pochodzaee

z tych szczepomieszaucdw; a Mr. Jameson, wielki znawca kartofli, pisze, co

nastepuje- Byly one czems tak zmieszanem, ze niczego podobnego nie wi-

dziatem ani dotad, ani tez pozniej. Byly one wszystkieh barw i ksztaltdw,

niektdre byly brzydkie, inne zas bardzo pi§kue“. Inny swiadek powiada:„je-

dne byty okragle, drugie— nerkowate, jajowato nerkowate, plamiste i nakra-

piane czerwono i purpurowo, wszelkich ksztattdw i wielkosci". Niektdre

z tych odmian uznano za cenne i usilnie je rozmuazano. Mr. Jameson otrzy-

mat wielki plamistv kartofel, ktory rozciiji na pi?c czgsci i rozmnozyt; wydaty

one kartofle okr^gfe, biafe, czerwone oraz plamiste.

Mr Fitzpatrik trzvmat sio innego planu (Gard. Chron. 1869); zaszczepit

on nie bulwy lecz ralode todyzki odmian, ktdre produkowaty czarne, biate

i czerwone kartofle. Bulwy, zrodzone z trzech takich blizniakow czyli pote-

czonych roslin, byly ubarwioue w sposdb nadzwyczajny; jedne z nich byly do-

kiadaie w potowie czarne, w poiowie biale, tak ze niektdre osoby, widz^c je,

sadzity, ze dwa kartofle rozci^to i zhjczono; inne bulwy byly napdl czerwone,

napdt biate, lub tez w dziwny sposdb nakrapiane czerwono l bialo, lub czerwo-

no i czarno, zgodnie z ubarwiemem zrazu i lodygi.

6wiadectwo Mr. Fenna jest bardzo wazne; jest on „dobrym znawcij pro-

dukcyi ziemniakdw" i otrzymat liczne nowe odmiany, krzyzujuc rozne odmiany

w rozmaity sposdb. Uwaza on za „dowiedzione“, iz nowe, posredme odmiany

mojra byd otrzymane przez szczepienie bulw, chociait wijtpi on, aby ktokolwiek

uwazat lfc jest to co warte, Robit on liczne proby i przedstawit rezultaty do-

swiadczen stowarzyszeniu Horticular Society. Nietylko bulwy sin zmieniaty,

bedac gtadkie i biate na jednym koncu, a szorstkie i czerwone na drugim, lecz

i lodygi oraz liscie ulegly modyfikacyi pod wzglgdem wielkosci, barwy i czasu

rozwoju. Niektdre z tych szczepo-hybriddw, rozinnaSane przez trzy lata, za-

chowaty w lodygach swych nowy charakter, rdzny od takowego odmiany,

z ktdrej wzi^te byly oczka. Mr. Fenn dal dwanascio bulw trzeciego pokolema
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perymentator, Mr. Rintoul, zaszczepit nie runiej iak P^dziesiat

ararsa^3SSSr-
bardZ

7 sieterazdo doswiadczen wykonanych w Niemczecb, od czasu

v • o/.w\>rnf llililphranda Pan Magnus na posiedzeniu Towarzystwa

BrzvrodnikJw^v^Be^nS^^STlWonW^ o fezultataJh licznych doswiaiczen,

wykonanych przez pp. Reutera i Lindeinutha, ktdrzy Pra(:“J% ^ ?p
f

j

0

^
C

ice.

lewskich w Berlinie. Szczepili oni oczka czerwonyck kaitofli na biafycn i vice

eTsa Uc/ne otoymane tym sposobem forrny miaty cechy ““raepionych

pakdw oraz cechy osobnikow, na ktorych byly zaszezepione; tak np. mektdre

z bulwbyly biale z
na posied?eniu tegoz Towa-w byiy biare z ezerwonemi u^muux.

*
carcass&k"ara

i cSonemi wykonanych przez D-ra fieuberta. Zostaly one otrzymane me

z pomi^dzy bialych i czerwonyeh rnialy jedn% polow^jednej barwy, drug%

drUgl

^a naTbli4szem zn6w posiedzeniu towarzystwa, pan Magnus zakomuniko-

wat rezultaty doswiadczen D-ra Heimana, ktdry szezepilrazem bulwyczerwo-

nei saskiei odmiany kartofla, biijkitne] oraz wydtuzouej, bialej. Oczka zostafy

odciete za^omoca walcowatego uarz^dzia oraz wloione w odpowiednie zagt?-

bfen?a iun?ch oLTw Rosliny w taki sposob wyprodukowane wydatv wiel-

k^ ilosc bulw, ktdre zajmowaty srodek pomiedzy obu formami rodzicielskiemi

eo do postaci oraz barwy mitsiszu i skory. na„aii a ,.v, nohirf
Pan Reuter robit doswiadczema (Sitzungsbenchte d GesMlsoh. naturt.

Freuude zu Berlin, 1874), szczepi^c zrazy wydtuzonego kartona Whi^

na odmianie Black Kidney. Obie odmiany s% znane jako ^der tale i r6znl

^
sie bardzo nietylko ksztattem barw% lecz 1 tern, te oczka Black Kidney sij gr§

KSSS w miW>u, Sir tpSmm oak. Whito Mex.o.n.8, pow.orj

“howifoi o'diniemioi postaci B.lwy wyprodukow»M prea tt imszanM sal-

luowalY srodek pod wzgledem barwy i ksztattu; mektore z meh podobne by y

StStuTX t. "do odmianv Mexican i rnialy oak. St?boko pogr,™..,

lecz postaci takiej, jak oczka Black Kidney.
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KaZdy, kto uwaznie rozpatrzv rozne powyzsze dane, dotyczace doswiad-
czeti, wykonanych przez wielu badaczy w rozmaitych krajach, przekona si$, stj-

dzg, ze szczepiac wzajem dwie odmiany kartofla w rdzny sposdb, mozna wy-
produkowad nybridy roslinne. Musz§ zauwaZyd, ze rozmaici eksperymentalo-

rowie byli naukowyrai ogrodnikatni, a niektdrzy z nich, uprawiajijcy ziemniaki

ua wielka skal$, jakkolwiek przedtem zapatrywali si<j sceptycznie, w zupelnosci

si«j przekonali o moznosci i tatwosci produkowania szczepo-mieszaticdw. Nie

przyjmujac tego wniosku, musielibysmy przypisad wszystkie wspomniane wy-

Zej wypadki prostym tylko zboezeniom pakowym. Bezwgtpieuia kartofel, jak

widzieiismy w tym rozdziale, okazuje czasami, chociaz nie czesto, zboczenia

pqkowe; lecz musze specyalnie zaznaczyd, iZ dodwiadczeni hodowcy kartoili,

ktdrych obowiazkiem jest wyszukiwanie nowych odmiau, wyrazili nadzwyczaj-

tie zdziwienie, do wiedziawszy si§, iz wiele nowych form produkuje si§ przez

szczepo-hybrydyzacy?. Moznaby sadzid, iz tylko operacya szczepienia, a nie

faezenie dwu odmian, wywotuje w tak nadzwyczajnym stopniu zboczenia pako-

we; lecz na zarzut ten odpowieray faktem, iz kartofle sa zwykle roz-

mnaZane przez bulwy poci^te na kawalki, a jedyna rdZnica w wypadkach, do-

tyczacych szczepo-hybriddw, polega na tern, ze albo potowa, albo tez maty se-

gment lub cylinder znajduje sie w scislej opozycyi z tkank% innej odmiany.

A dalej, w dwdch wypadkach mtode todyzki byty jedna na drugiej szczepione,

a rosliny w ten sposob pot^czone wydaty ten sam rezultat, jak gdyby bulwy
byty pof%czone. Jest to argument wielkiej wagi, ze gdy odmiany produkowane
sfj, przez proste zboczenia p%kowe, przedstawiaja one czesto catkiem nowe ce-

chy, podczas gdy we wszystkich licznych wypadkach, wyZej podanycb, jak to

twierdzi teZ p. Magnus, szczepo-mieszance zajinuj% co do charakteru miejsce

posrednie pomiedzy obu uzytemi formami. Trudno uwierzyd, aby nasta-

pit taki rezultat, gdyby jedna odmiana nie okazywata wplywu na druga.

Cechy wszystkich odmian zostaly zmienione przez szczepo-hybrydyza-

cy§, bez wzgl^du na to, w jaki sposob odbyto si^ szczepienie. Rosliny

w ten sposob otrzymane piodukuj% bulwy, ktdre maj§ wspdlne z rodzicami

barwy, ksztalt, powierzchni§, potozenie i postac oczek; a wedlug dwu staran-

nych spostrzegaczy zajmuj^ one srodek pod wzgl^dem pewuych konstytucyo-

nalnych wtasciwosci. Lecz nie powinnismy zapominad, Ze we wszystkich od-

mianaeh kartofla bulwy rdznia si§ znacznie wi^cej niZ inne cz§sci.

Kartofle przedstawiaja najlepszy dowdd, iz mog$ si§ utworzyc szezepo-

mieszahce, lecz nie powinnismy tez zapominad o danych, dotycz%cych pocho-

dzenia stynnej szczodrzenicy (Jytisus Adami, a przedstawionych przez Mr. Ada-

ma, ktory zapewne nie popadl w bhjd, oraz scisle rdwnolegtych danych co do

pochodzenia pomaranczy Bizzaria, "a mianowicie przez szczepo-hybrydyzacy^.

Nie naleZy teZ odejmowad znaczenia tym wypadkom, w ktdrych rdzne odmiany

lub gatuuki winnego krzewu, hyacyntu i rdZy, byty wzajem szczepione i wy-

daty formy posrednie. Widocznein jest, iZ szczepo-mieszance moZna daleko

tatwiej otrzymac u takich roslin, jak kartofel, aniZeli u innych, np. uzwyczaj-

nych drzew owocowych; tych ostatnich szezepiono miliony w ciagu wielu stu-

leei, a chociaZ szczepy bytv czesto lekko zmieniane, bardzo jest w^tpliwem,

czy to nie zalezato carkowicie tylko od wigcej lub mniej swobodnego

dost^pu pozywienia. Tem uiemniej wszakZe, wypadki wyZej podane, zdajq. mi

si§ dowodzid, Ze przy pewnych nieznanych warunkach szczepo-mieszance moga
si§ utworzyc.

P. Magnus twierdzi z wielkij. stasowezoscig, iZ szczepo-mieszance podo-

bne s^. pod kaZdym wzgl^dem do mieszancdw nasiennych, wtqcznie z ich wiel-

kq, rozmaitosciq; cech. Istnieje wszelako cz^sciowy z tego wyjqtek, a miano-
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wicie o tyle, o ile cechy dwu rodzicdw bywaja czgsto nie jednostajnie ziniesza-

ue w szczepo-mieszahcach. Wyst^puja one potaezone w daleko wyiszym sto-

ptiiu w stanie segregacyi, to jest segmentarai. albo zaraz, lub tez pozniej przez

powrdt. Zdawaloby sig, ze elemcnty reprodukcyi nie mieszajij si^ tak kom-

pletnie przez szczepienie, jak przez pokolenie plciowe. Lecz segregacya tego

rodzaju zdarza sit} wcale nie rzadko, jak.to zaraz zobaczymy, mdwiijc o mieszan-

cach nasiennyeh. Wreszeie, jak sadz§, powy*sze wypadki ucza nas, iz wielkie

ma znaezenie nastepujijcy fakt fizyologiezny, a mianowicie, ze elementy, produ-

kujace now% istote nie" ssj koniecznie wytworera narzsjddw inezkich i zenskicli.

Sa one obeene w tkanee komdrkowej w takira stanie, ze rnoga. bye potyczone

bez pomocy organdw pteiowych i w ten sposob dac pocz^tek nowemu p^kowi,

o eechaeh wspdlnych obu formom rodzicielskim.

Przypisek do str. 346.

Mr. Jenner Weir donosi mi scisle rdwnolegty wypadek: ssjsiad jego Mr.

Lethbridge, z Blockheat, posiadat konia, zrodzonego z Lorda Mostyna, ktory

przedtem splodzit zrebig z kwagi. Koh ten by! ciemno gniady (dun), z ciemna

ju-ega wzdfuz grzbietu, slabemi pr^kami na przedniej czesci czota pomi§dzy

oezami, pelnemi pregami na wewnetrznej stronie przednich ud i slabsze-

rni na tylnyeh udachj bez pr^g topatkowych. Grzywa na czole byta mniej-

szaniz u konia, lecz nie tak mate jak u kwagi lub zebry. Kopyta byty sto-

sunkowo dtuisze niz u konia,—i to w takira stopniu, it kowal, ktdry pierwszy

raz podkuwal to zwierz§ i nie nie wiedzial o jego pochodzeniu. rzekf:

„Gdybym nie widziat, te podkuwam konia, myslatbym, it podkuwain osla“.

Przypisek do uwagi na str. 346.

Podalem w tekscie wypadek dotyczaey swin; rdwnie uderzajacy wypadek

ogtoszono niedawno w uiemieekiej „IIlust. Laodwirth. Zeitung“ 1868, Now. 17.

p. 143. Zasluguje na uwagtj, iz fermerzy w Brazylii (jak styszo od Fritza Mul-

lera) oraz na przyl^dku Dobrej Nadziei (jak slyszatera od dwoch wiarogodnych

osdb) przekonali si§, te klaeze, ktors niegdys zrodzity inuly, bed^c pozniej po-

krywane przez ogierdw, okazywaly wielksj sklonnosc do produkowania zrebi^t,

pr^gowanych tak jak mul. Dr. Wilckens, z Pogarth (Jahrbuch Landwirtsehaft;

1869, p. 325) podaje uderzajacy i analogiczny wypadek. Merynos baran, ina-

jijcy dwa wijzkie platy skdrne na grzbiecie, pokryt w zimie 1861—62 r<5zne

owce merynosy; wszystkie one zrodzity jagni^ta z podobuemi plataini na grzbie-

cie. Barany zostaly zabite na wiosno r. 1862, po ieh smierci owce zostaly

pokryte przez inne barany merynosy, a w roku 1863 przez barany Southdown,

z ktdrych *adne nie posiadaty nigdy platow i tem niemuiej
;
jak niegdys przed-

tem w r. 1867, liezne z tych owiee wydaly jagui^ta, posiadaj^ce takie platy.

KONIEC TOMIJ PIERWSZEGO.
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S^IS EZECZT
zawartych w dziele Karola Darwina „Zmieano§<5 zwierzqt i roSlin

w stanie kultury-* (w tomie pierwszym).

Wstfp.

ROZDZIAL I.

P 8 y domowe i koty.
Dawne odmiany pstSw. — Podobienstwo psow domowych wfrAinych okolicach do

innycb krajowyeh przedstawicieli rodziny psow.—Zwierz?ta, nie znajgce czlowieka, nie

boj? si? go /. poczjjtku. - Psy podobaa s? do wilkAw i szakalow — Obyczaj szczekania
osi?gni?ty i zatracony.— Zdziczate psy.—Brunatno-czerwone plamy na oczach. — Czag
cifjzy—Odrazajijra won.— PtodnoSA rasy przy krzytnwaniu.— RAzuice pojedynczych ras

zalein poczfici od tego, ie rasy te pochodz? od roznych gatunkAw.— RAzuice w budo-
wie czaszki i z?bAw.— RAAnice ciata i konstytueyi.—Nieliczne znaczue rAznice utrwalo-
ne zostaly przez dobor.— PoSrednie dziatanie klimatu.—Psy wodne z uogami ptawne-
mi. — H storya przemiau, jakim ulegsty stopniowo pewne angielskie rasy ps6w przez
dob6r.— Wygini?cie muiej uszlaohetniouyoh po.lras.—Koty, skrzyiowane z kilku gatun-
kami. — Kozmaite rasy, kt6re powstaty przez bodowl?, znajduj? si? tylko w odoso-
bnionych krajach. — BezpoAreduie dziatanie warnnkAw zyciowych.—Koty zdziczate.—
ZmicnnoSA osobnikowa

ROZDZIAL II.

K o n i e i o s I y.

KoA.

—

RAzuice ras.— Tndywidualna zroiennoSA ich. — BezpoAreduie dziatanie wa-

rimkAw Aycia.— Mog? znosiA wielkie chtody. — Rasy modyfikowane bardzo przez do-

bAr. — MaSA konia. — Pstre konie. — Ciemne pr?gi na grzbiecie, nogacb, lopatkach

i czole — Szaro gniade konie (dun) uajcz?Sciej pr?gowane.— Pr?gi stanowi? prawdopo-
dobnie skutek powrotu do pierwotnego stanu konia. — Osiel.—Rasy jego.— Ubarwienie
osta. — Pr?gi na nogach i lopatkach. — Pr?g topatkowych brak niekiedy, lub tez g?

ob 6 czasamijwidtowate

ROZDZIAL III.

Swinia — W6I — Owca Koza.

iltcinie nalez? do dwAeh roinych typAw, Sun scropha i A>. indicus.'- Swinia torfo-

wa—Swinia japoAska.—PtodnoAA krzyiowanych *wiA. —Zmiany w czsszce u ras wyso-

kiej kultury.—ZbieinoSA cecb — Czas brzemiennoSci. — Swiuie jednokopytne.—Dziwne
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wyrostki na szcz?kach.— Zmniejszanie si? klAw. — Mtode Awinie podluinie pr?4kowa
ne._^winie zdziczate. — Krzyiowane rasy hodowane. — W6K— Zebu, oddzielny gatu-

nek.—Bydto europejskio pochodzi prawdopodobnie od trzech dzikich form.— Wszystkie

rasy s? obecnie ptodne pomi?dzy sob?.- Angielskie bydto parkowe. — 0 msAci gatun-

k6w pierwotnych — Konstytueyonalne rAinice. — Easy poludniowo-afrykaAskie.— Rasa
potudniowo-amerykaAska.—Bydto Niata.— Pochodzenia rozmaitych ras bydta.— Owca .

—

Dziwne jej rasy.— Zmiany ograniczaj?ce si? do ptci m?rkiej. — Przystosowanie do rAi-

nych warunkAw.- Czas brzemiennoAci u owcy. — Zmiany w wetnie.— Rasy nawpAtpo-

tworne.— Aoza —Ciekawe odmiany jej 52

ROZDZIAL IV.

Kroliki domowe.
KrAliki domowe pochodz? od wspAlnego dzikiego krAlika. — Wczesne oswoje-

nie.— WczeAnie stosowany dobAr. — Wielkie zwistoucbe krAliki.—Rozmaite rasy domo-
we.—Niepewne cechy.— Pocz?tek rasy bimalajskiej. — Interesuj?cy wypadek dziedzicz-

noAci. — Zdziczate krAliki na Jamajce i wys; ach Falkland; na Porto Santo. — Cecby
osteologiczne.—Czaszka.—Czaszka rasy pAlzwistouchej. — R> inice w czaszkach s? ana-
logiezne do rAinic pomi?dzy rozmaitemi gatnnkami zaj?cy. — Kr?gi. — Mostek. — f.o-

patka—Wptyw uiywania 1 nieuiywania na wymiary odnAiy i ciata.—Obj?toS6 czaszki

i zreduVowana wielkoAA mAzgu.—Zestawienie modyfikacyj krAlikow domowych 82

ROZDZIAL V.

G o I § b i e domowe.
Wylie,zenie i opis ras rAinych.— ZmiennoAA indywidualna. — Dziwne zboczenia.

—

Cechy osteologiczne: czaszka, szcz?ka dolna, liczba kr?gAw. — WspAtczynnoAA wzrostu:

j?zyk i dziAb, powieki i nozdrza ze skAr? brodawkowat?. — IIoSA lotek i dtngoAA
skrzydel. — Ubarwienie oraz upierzenie. — Nogi zaopatrzone w pletwy i opierzone.

—

0 dziatanin nieuiywania — DtngoAA nog we wspAtczynnoici z dtugoAci? dzioba.— Dtu-
goAA mostka, topatki i obojezyka.— DtugoAA skrzydel. — Streszczenie punktAw, jakiemi

rAinia si? rozmaite rasy 105

ROZDZIAL VI.

G o I 9 b i e.

(Ciqg dalszy).

0 pierwotuej formie rodowej ras domowych.—SpngAb iycia — Dzikie rasy got?-
bia skalnego.— Qot?bie domowe. — Dowody na korzyAA pochodzenia rozmaitych ras od
got?bia skalnego.— PtodnoAA ras skrzyiowauych —PowrAt do upierzenia dzikiego gol?-
bia skalnego.— OkolicznoAci sprzyjaj?ce tworzeniu si? ras.— Wiek i historya gtAwniej-
szyeh ras.— SposAb ich utworzenia si?.—DobAr. — DobAr nieAwiadomy. — StarannoAA,
z jak? amatorowie wybieraj? ptaki do rozptodu. — Nieznacznie rAini?ce si? pomi?dzy
sob? szeregi pochodne zmieniaj? si? stopniowo w wyra/.nie okreAlone rasy. — Wymie-
ranie form poArednich.—Pewne rasy nie zmieniaj? si?, inne s? zmienne.— Streszczenie . 144

ROZDZIAL VII.

K u r y.

KrAtkt opis glAwniojszych ras. — Dowody na koizyAA ich pochodzenia od kilkn
gatnnkAw.—Dowody na korzyAA przypuszczenia, it wszystkie rasy pochodz? od Gallun
bankiva.— PowrAt do formy rodowej w ubarwieniu.—Analogiczna przemiana — Dawniej-
sza bistorya kury. — ItAinice zewn?trme pnmi?dzy rozmaitemi rasami. —Jajka —Knr-
cz?ta.— Drugorz?dne znamiona ptciowe.— Lotki i sterAwki, gtos, temperament i t. d.

—

RAinice osteologiczne w budowie czaszki, kr?gAw i t. d. — Dziatanie uiywania lub
nieuiywania pewnych cz?Aci.—WspAtczynnoAA wzrostu 182
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ROZDZIAL VIII.

Kaczki.—G?si Paw.—Indyk.— Perlica.— Kanarek. Rybka zlota.

Pszczola.- Jedwabnik.

Kaczlci, thine rasy.—Przebieg oswojenia Pochodzenie ras od pospolitej kaczki
dzikiej.—Kdznice ras pojedynczych.— R64nice osteologiczne.— Wplyw uiywania i nieu
zywania na koSci odndiy. — G{si, oddawna oswojone. — Mate wahania si? icb.—Rasa
sewastopolska —Paw, poczfjtek ras czarnoramiennycb. — Indyk

,
rasy jego.—Krzyiowa-

nie a galunkiem ze Standw Zjednoczonych —Wplyw klimatu — Perlica, Kanarek, Bybka
zlota

,
Pszczola.—Motyl jedwabnik

,
gatunki i rasy jego. — Oddawna oswojony.— Staran-

no66 przy hodowli.— Kdznice pomifdzy rasami — w jajkach, w stanie g?sienicy i po
czwarki.— DziedzicznoSi cech — Kiezupetne skrzydla. — Utraeone instynkta. — Oechy
wspdlczynue 226

ROZDZIAL IX.

Rosliny uprawne; zboza i jarzyny.

Ifwagi ust<;pnc o liczbie i pochodzeniu roSlin uprawnych.— Rozmieszczenie geo-
graficzne roftlin uprawnych — Zboza. — W?tjliwo46 co do liczby gatunk6w.~ Pszenica:
odmiany.— ZmiennoSd indywidua'na.— Zmieuiouy aposob 2ycia. — Dobdr.—Dawne dzieje
odmian —Kukurydza: wielka jcj zmiennoSc. — Bez.poSredni wplyw kiimatn. — Jarzyny;
Kapusta: odmiany jej, rd^nice w lidciach i todydze, lecz nie w innych cz?Sciach —
Pochodzenie.—Inne gatunki rodzaju Brassica — Groch: wielko&d zboczeir u roinych ga-
tunkdw, gtdwuie w str?czkach i nasieniu.— Niektdre odmiany stale, inne bardzo zrnien-
ne.—Nie krzyfcuj? si?.—B6b.— Kartofle: liczne ich odmiany. — Male rdznice za wyj§t-
kiem bulw.—Cechy odziedziczone 251

ROZDZIAL X.

Rosliny (ci^g dalszy): Owoce.— Drzewa ozdobne.— Kwiaty.

Otaoce: Winograd. — Rdznice pod wzgl?dem dziwnycli i nieznacznych wladciwo-
kci.— Morwa —Grupa pomaraficzy — Szczegolne rezultaty krzyzowania. — Brzoskwiuie
i nektaryny. - ZmiennoSd ptjkow.- ZmiennoSd analogiczua.—Stosunek do migdala.— Mo-
rele.— 3liwki.~ Zmiennoid ich j$der. — WiSnie. — Swoiste odnrany tychze. — Jablka.—
flruszki.—Poziomka.— Zlanie si? pierwotnych form.— Agrest. — Ci?gle powi?kszanie si?
owocu.- Odmiany jego — Orzech wtoski —Orzech lekny. — RoMiny dyniowate.— Dziwne
odmiany tych4e.- Drzeusa ozdobne.— Zmienno&d ich co do stopnia i gatunku.— Jesion.—
Scsna szkocka.—Gl6g pospolity. — Kwiaty. — Wielorakie pochodzenie licznych gatun
k6w.—Zboczenia w cechach konstytucyonalnych.— Sposdb zmiennn&ci. — Rdie.—Kilka
gatunkow uprawnych.— Bratki.— Georginie.— Hyacynty, historya i zmienncSd tychie... 27C

ROZDZIAL XI.

0 zboczeniach w pqkach i o pewnych nienormalnych sposobach

reprodukcyi i zmiennosci.

Zboczenia w p^kach u brzoskwini, Sliwy, wiSni, winogrona, porzcczek, agrestu
i bananu, jak wyst?pnj? one w zmodyflkowanym owocu. — U kwiatdw: kamelii, azalii,
zlotokwiata, rbiy i t. d.—0 wybieganiu barw u goidzika.—Zboczenie w pjjkacli liAcio-

wycli.— Zmiennoti za podrednictwem p?dow korzeniowych, bulw i cebulek —0 „lama-
niu* tulipandw.—Zboczenia w p?kach przechodz? stopniowo w przemiany, stanowiqce
skutek zmienionyrh warunkdw zycia. — Cytisus Adami, jego poczftek i przemiany.
0 potqczeuiu dwdch rdinych zarodkdw w jednem nasieniu.—Trdjlicowa pomaradcza —
0 powrotnoSci za poirednictwem p?kdw u hybryddw i metysdw. — 0 produkowaniu
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0 wplywie pierwszego zaplodnienia na pdsSniejsze potomstwo u osobnikdw ieftskich.—
Zakoficzeuie i streszczenie 310
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